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أ 

  : المقدمة

والصالة والسالم على سيدنا محمد  ،علم االنسان ما لم يعلم ،الحمد هللا الذي علم بالقلم

  : وعلى آله وصحابته وبعد

ألنه عبارة عن علم  ،قد اتفق العلماء على أن علم الصرف هو أم اللغات والنحو أبوها

زيادة وصحة وإعالل وما لحروفها من أصالة و ،يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمات العربية

 .وشبه ذالك

  :أسباب اختيار الموضوع

اهتم الجزائريون باللغة العربية وعلومها، فألفوا فيها، وشرحوا منظومات من سبقهم 

  .بأسلوب ميسر، واحترموا قوانينها في كتاباتهم النثرية والشعرية

البشير لما من العلوم اللغوية على إنتاج محمد إرتأيت في هذا البحث أن أسلط عف

اللغوية، وهو الموسوم بعيون البصائر، علم ال أحسبه يقل أهمية عن باقي العلوم  اإلبراهيمي

في انتاجه هذا، راصدة الصيغ  لكلمات التي استخدمهافحاولت دراسة بنية ا علم الصرف،

  : للموضوع الموسوم فكان اختياري المصدرية ومشتقاتها، 

  .الجزائرية في عيون البصائر الصيغ المصدرية في الدراسات الصرفية

 ،دراسات الصرفية الجزائريةتقصي معاني األبنية في ال وكان هدفي في هذا البحث

من الصيغ الموجودة في الكتاب النثري عيون البصائر لصاحبه محمد البشير  منطلقة

  .اإلبراهيمي

في راسات التي سبقتني حاولت أن أضيف إلى الد حيث لم أختر الموضوع عبثا، لكن

محمد البشير اإلبراهيمي بالدراسة وخاصة اللغوية منها، دراسة لألبنية الصرفية التي  تناول

خاصة أبنية المصادر ومشتقاته، مع دراسة معانيها في وردت في مقاالت الشيخ الصحفية، و

  .عيون البصائر

د جمع األبنية المرا المؤلف يسر مؤلفه عيون البصائر، فيعود إلى أنأما اختياري ل

إال بفضل أستاذي المشرف الدكتور المختار بوعناني،  ،فيقي للكتابوما كان تو .دراستها

الذي أشار علي باإلنطالق من مادة عيون البصائر، وحرصه الدائم على تسليط الضوء على 

  .الدراسات الجزائرية والعلماء الجزائريين خاصة منهم اللغويين

  



ب 

  :تقسيم البحث

محمد  مامدى استعمال -:إشكاالت الموضوع المتمثلة فيدعت حاجة اإلجابة على  

البشير اإلبراهيمي للصيغ المصدرية في مقاالته المتنوعة تنوع مواضيعها؟ وما المعاني التي 

إلى أن يكون  -؟ وماهو أثر هذا التوظيف؟ه الصيغ على التعبير الصحفي للشيخأضفتها هات

من  وخاتمها ما توصلت إليه في هذا البحثالبحث مقسما إلى فصول ثالثة تتقدمها مقدمة، 

  .نتائج

  المصادر : الفصل األول

ليها عند علماء إ متطرقة ،ن أبنية المصادر ومعانيهافي الفصل األول ع تحدثت

  .ذالك بأمثلة من عيون البصائر مدعمة ،الجزائريين

جل عشر بابا شمل  ى احدلفحوى الفصل أبنية المصادر من الثالثي المجرد مقسمة إ 

وكان تصنيف المصادر حسب  .االبراهيمي محمد البشير أوزان المصادر التي ذكرت عند

  .وكذا حركة عين الفعل في الماضي والمضارع ،اللزوم والتعدية

إلى أبنية مصادر الفعل المزيد في عيون في الشق الثاني من الفصل  بعدها تطرقت

مع إثبات  ،والمزيد بثالثة أحرف ،رفينوالمزيد بح ،فيه أبنية المزيد بحرف ، فجمعتالبصائر

  .معاني هذه األبنية في عيون البصائر

  أنواع المصادر: الفصل الثاني

معرفة  ،تطرقت فيه إلى أنواع المصدرف وخصصت الفصل الثاني ألنواع المصادر، 

كل نوع منها، ذاكرة أوزانه، مدعمة ذلك بأمثلتها في عيون البصائر، فكان تقسيمي لمباحث 

  : ل كاآلتيالفص

تطرقت فيه إلى تعريف المصدر، وذكرت أمثلته عند محمد البشير : مصدر المرة  -

  .اإلبراهيمي بمعانيها في عيون البصائر

تطرقت في هذا المبحث إلى تعريف المصدر، ورصدت من خالله : مصدر الهيئة  -

من األبنية الواردة عند محمد البشير اإلبراهيمي في عيون البصائر من الثالثي و

 .انيها التي وظفهامعغيره، مبينة 



ت 

محمد البشير اإلبراهيمي  وتوظيف تناولت فيه تعريف المصدر،: مصدر الزمان  -

له في عيون البصائر من الثالثي ومن غيره، كما بينت معاني أبنيته في توظيفه 

 .له

 استخرجت أبنيته التي وظفها  تطرقت إلى تعريفه عند اللغويين، ثم :المكان مصدر -

 .ثالثي ومن المزيدمن المد البشير اإلبراهيمي في عيون البصائر مح

من الثالثي ومن  تعريفه، واستخرجت أوزانهتعرضت فيه إلى : المصدر الميمي  -

 .التي وظفها الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي في عيون البصائر غير الثالثي

ي، اعتطرقت في هذا المبحث إلى تعريف المصدر الصن: المصدر الصناعي  -

من االسم محمد البشير اإلبراهيمي في عيون البصائر  ورصدت أبنيته التي وظفها 

  .اسم الجنسو ،اسم الفاعلو ،اسم المكانو ،واالسم المشتق ،الجامد

وزانه القياسية والسماعية التي تعرضت لتعريف اسم اآللة، ورصدت أ: اسم اآللة  -

  .البصائرها الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي في عيون وظف

   مشتقاتال: الفصل الثالث

إلى أبنيتها ومعانيها في الكتب  تطرقتواألخير للصفات فوقد كان الفصل الثالث 

دت في عيون ذالك بدراسة األبنية التي ور ة وما جاء عند علماء العرب مدعمةالجزائري

  :فيه البصائر فدرست

بأوزانه من الفعل  تطرقت في هذا المبحث إلى تعريف اسم الفاعل: اسم الفاعل -

واألوزان التي تنتنج عن القاعدة التي قننها علماء اللغة لصوغه من  ،الثالثي

  .المزيد

محمد البشير  ثم رصدت أبنيته التي وظفها تعرضت للتعريف،: واسم المفعول -

 .في عيون البصائر من الثالثي ومن غير الثالثي اإلبراهيمي 

لقياسية الواردة في أوزانها السماعية واتعرضت لتعريفها وإلى : شبهةالصفة الم  -

 .عيون البصائر لصاحبها محمد البشير اإلبراهيمي

 



ث 

القياسية والسماعية في عيون  تطرقت لتعريفها، ورصدت أوزانها: صيغ المبالغة  -

 .البصائر

تناولت في هذا المبحث تعريفه، وتطرقت لحاالته اليت وظفها : أفعل التفضيل  -

 .ي في عيون البصائرمحمد البشير اإلبراهيم

 :نتائج البحث

في الصيغ المصدرية  إليها البحث ختمت البحث بما توصلت إليه من نتائج  أوصلني

  .من خالل مؤلف عيون البصائر لصاحبه محمد البشير اإلبراهيمي

  :ج المتبعالمنه

األبنية الواردة  تقصيتبحيث  ،منهج اإلحصاء والتحليل هذا على قد اعتمدت في عملي

 همحمد البشير اإلبراهيمي، وحللتها وبينت معانيها عند علماء اللغة، ومن خالل توظيفعند 

  .لها في عيون البصائر

  : األبحاث التي تناولت البشير اإلبراهيمي وانتاجه بالدراسة

راسات شتى تناولت محمد البشير اإلبراهيمي وإنتاجه بالدراسة، من لقد كانت هناك د

  : اسات عليا ومداخالت في ملتقيات، ومن بين هاته الدراساتدر

، 1987البشير اإلبراهيمي واللغة العربية، محمد مهداوي، جامعة دمشق  سوريا،  -

  .ماجستير

إشراف الدكتور المختار  التوليد اللغوي عند البشير اإلبراهيمي، لحسن سلماني، -

 .1998/1999امعة وهران ماجستير اللغة واألدب، ج بوعناني،

أحمد  -عيون البصائر نموذجا –الصوت والداللة في خطاب البشير اإلبراهيمي  -

ماجستير اللغة  إشراف الدكتور بكري عبد الكريم، جامعة وهران، ،عزوز

 .1989 ،واألدب

توظيف المصطلح النحوي والصرفي عند البشير اإلبراهيمي، لعرج العجال،  -

 .2004 ،ة واألدبإشراف الدكتور أحمد عزوز، ماجستير اللغ

 



ج 

، عبد -دراسة لغوية داللية -صيغ المبالغة في عيون البصائر للبشير اإلبراهيمي -

 .1998اهللا بوربيع، جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية قسنطينة، ماجستير 

إضافات إلى مداخالت الملتقى الفكري الدولي األول حول اإلبراهيمي في الذكرى 

التي صدرت في أعداد من  ،التي كانت من أعالم من بلدان شتىو األربعين لوفاته

  :  جريدة البصائر

 : الجرائد 

  جریدة  البصائر 

 .2005ماي  16/21  - 1426ربیع الثاني  07/14، االثنین 240العدد  -

o  مجاھد ناصر1943إلى بدایة 1940أفریل 10اإلبراھیمي في آفلو من ،. 

o من شیبانجالل الحكمة وجمال البیان، عبد الرح. 

  

 .2005ماي  23/30 - 1426ربیع ثاني  14/21، االثنین 241العدد  -

o  مقومات الفكر اإلصالحي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور یوسف

 .القرضاوي، قطر

o جالل الحكمة وجمال البیان، عبد الرحمن شیبان. 

o األئمة محمد البشیر اإلبراھیمي، كمال بو سنة. 

o مجاھد ناصر1943إلى بدایة 1940أفریل 10لو من اإلبراھیمي في آف ،. 

 .2005جوان 06/ ماي 30 - 1426ربیع ثاني  21/28، االثنین 242العدد  -

o  مقومات الفكر اإلصالحي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور یوسف

 .القرضاوي، قطر

o الشیخ البشیر إمام في مدرسة األئمة، الدكتور محمد عمارة، مصر. 

o ام اإلبراھیمي معلم وعلم ومنارة وقدوة لألجیال، عبد العزیز بوتفلیقةاإلم 

o الثقافة التریخیة عند الشیخ اإلبراھیمي، أبو القاسم سعد اهللا. 

 .2005جوان  13/20 – 1426جمادى أولى  6/13، االثنین 244العدد  -

o  مقومات الفكر اإلصالحي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور یوسف

 .قرضاوي، قطرال



ح 

o الثقافة التاریخیة عند البشیر اإلبراھیمي ، الدكتور أبو القاسم سعد اهللا. 

o الشیخ البشیر إمام في مدرسة األئمة، الكتور عمارة محمد ، مصر. 

o  ،الشباب في فكراإلمام محمد  البشیر اإلبراھیمي، الدكتور أسعد السمحراني

 . لبنان

 .2005جویلیة  04/جوان  27 – 1426 جمادى أولى 20/27، االثنین 246العدد  -

o  مقومات الفكر اإلصالحي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور یوسف

 .القرضاوي، قطر

o  ،أمیر البیان، كرائم اللغة، وفصاحة اللسان، الدكتور عبد المالك مرتاض

 .الجزائر

 .2005یلیة جو 04/11 – 1426جمادى ثانیة  04/جمادى أولى 27، االثنین 247العدد  -

o  مقومات الفكر اإلصالحي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور یوسف

 .القرضاوي، قطر

o  ،أمیر البیان، كرائم اللغة، وفصاحة اللسان، الدكتور عبد المالك مرتاض

 .الجزائر

o الشیخ البشیر إمام في مدرسة األئمة، الدكتور محمد عمارة، مصر. 

 .2005جویلیة  11/18 – 1426جمادى ثانیة  04/11، االثنین 248العدد  -

o  مقومات الفكر اإلصالحي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور یوسف

 .القرضاوي، قطر

o الشیخ البشیر إمام في مدرسة األئمة، الدكتور محمد عمارة، مصر. 

o  ،أمیر البیان، كرائم اللغة، وفصاحة اللسان، الدكتور عبد المالك مرتاض

 .الجزائر

 .2005جویلیة  18/25 – 1426جمادى ثانیة  11/18، االثنین 249العدد  -

o  مقومات الفكر اإلصالحي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور یوسف

 .القرضاوي، قطر

o  ،أمیر البیان، كرائم اللغة، وفصاحة اللسان، الدكتور عبد المالك مرتاض

 .الجزائر



خ 

 .2005أوت  01/جویلیة  25 – 1426ثانیة جمادى  18/25، االثنین 250العدد  -

o  مقومات الفكر اإلصالحي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور یوسف

 .القرضاوي، قطر

 .2005أوت  01/08 – 1426رجب  03/جمادى ثانیة 25، االثنین 251العدد  -

o  مقومات الفكر اإلصالحي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور یوسف

 .قرضاوي، قطرال

o  ،أمیر البیان، كرائم اللغة، وفصاحة اللسان، الدكتور عبد المالك مرتاض

 .الجزائر

 .2005سبتمبر  05/12 – 1426شعبان  01/08، االثنین 252العدد  -

o  مقومات الفكر اإلصالحي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور یوسف

 .القرضاوي، قطر

o مد البشیر اإلبراھیمي، دراسة تحلیلیة للمنھج التربیة في منظور اإلمام مح

التربوي في خطبھ لجمعیة العلماء المسلمین، وعالج من خاللھ مسائل التعلیم، 

 .الدكتور عبد القادر فضیل

 .2005سبتمبر  12/19 – 1426شعبان  08/15، االثنین 253العدد  -

o تور یوسف مقومات الفكر اإلصالحي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دك

 .القرضاوي، قطر

األستاذ المشرف  أشكر ثم نجاز هذا البحث، اهللا على تسخير نعمه إل أحمد وأخيرا

رائي ماب الدكتور فاضل السوكذا المهندس الذي زودني بمجموعة كت على صبره وعطائه،

ا يد المساعدة من قريب أو بعيد وإلى كل السادة األساتذة والزمالء الذين قدمو من دبي،

  .نجاز هذا البحثإل

  . جزاهم اهللا عنا خير الجزاء                                  
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  المصدر

  :تمھید

بضبط أوزانھ السماعیة  فقد اھتموا ،للغة منذ القدمنال درس المصدر اھتمام علماء ا

وكذا  ،وقسموه تقسیمات عدة حسب حركة عین الفعل في الماضي والمضارع ،والقیاسیة 

  .وضبطوا معاني كثیر من أبنیتھ ،حسب اللزوم والتعدیة

  تعريفه

والموضع  ،أصدرته أي رجعته فرجع«المصدر لغة كما جاء في لسان العرب 

على «فهو مصدر ميمي يدل  اومن حيث كونه بناء صرفي .1»مصدر مصادر األفعال

وعلى هذا  3.»الصدر أي الرجوع«وهو مشتق من . أي اسم مكان 2»موضع الصدور

 ،األساس أخذ البصريون حججهم في اعتبار المصدر أصال لالشتقاق والفعل مشتق منه

 ،إذ يرون أن الفعل هو األصل والمصدر مشتق منه ،وفيون عكس ذلكفي حين يرى الك

  .4ولكل من المدرستين حججها

موضع تصدر «وهو  5»المصدر أصل أشتق منه الفعل«: وعرفه أطفيش بقوله

وبرر  ،فالمصدر عنده أصل لالشتقاق شأنه في ذلك شأن البصريين ،6»منه الصيغ

لوجب زيادة المشتق على المشتق منه  ،للو كان مشتقا من الفع المصدر بأن«موقفه 

فهو يرى أن المشتق يجب أن يكون أزيد في  ،7»لعدم داللته على الحدوث والزمان

وزاد عليها داللته  ،فالفعل يحمل داللة المصدر على الحدوث ،الداللة من المشتق منه

  .وهو بهذا مشتق من المصدر ال أصل لالشتقاق ،على زمن الحدوث

                                                
، 1البن منظور، طبعة جدیدة ومحققة، دار صادر للطباعة والنشر بیروت، لبنان، ط ،4/448لسان العرب   .1

   1).صدر(، العمود اليمين 25السطر .2000
 ،68:شذا العرف ص و ،158: ص ،يراجع تحفة األخبار وطرفة األصحاب و،112:المعجم العربي الحديث ص  2

  .117: ص ،الكفاية في النحو
  3 .23: ص, 11ع , مجلة القلم , ويراجع المصدران قيما وحوال بين الشذوذ والقياس, 543: القاموس المحيط ص 
  . 17:ص ،كتاب األفعال،وما بعدها 1/235يراجع اإلنصاف في مسائل الخالف   4
  .97: ص,  6ع,مجلة القلم, فك العقال في تصرف األفعال ومنهج, 55: الكافي في التصريف  ص  5
  .56: ص  ،نفسه   6
.56: ص  ،نفسه  7  
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والمصدر أحد  .للفعل مدلولين الحدث والزمان«اجي أن طيب مهالويرى 

  .1»المدلولين وهو الحدث

إذ لم يهتم القدامى  ،وقد استخدمت عدة مصطلحات للداللة على المصدر  

وعبر عنه ابن  ،2فهو الحدث واألحداث ،بتحديد صورة دقيقة ومحددة لوضوح داللته

   3.سيده وابن الحاجب باسم الحدث

  أبنيته

تباعه في األبنية المعهودة إحيث بنائه ينقسم إلى قياسي يمكن  المصدر من

وقد صار من البديهي أن بناء  ،وإلى سماعي ال يخضع إلى قاعدة محددة ،والمطردة

  .القياسي يتعلق بما فوق الثالثة وبقي الوزن السماعي خاصا بالثالثي المجرد

  :أبنيته في كتب اللغة -1

  :انا هيذكر الطيب مهاجي في كتابه أوز 

مقيس الثالثي المعدى مفتوح العين «فهو  -بفتح فسكون-) فَعل( -

إذ تصاغ من الفعل الثالثي المتعدي مفتوح العين  في الماضي أو  ،4»ومكسورها

  .  مكسورها

فهي مقيس الفعل الثالثي الالزم المكسور العين في الماضي  -بفتحتين–) فَعل( -

  5» زمالمكسور الال) فَعل(فمقيس «لقوله 

الزما فقياسه  -بفتح الفاء والعين في الماضي-) فَعل(أما ما جاء على وزن -

  6بضم الفاء والعين ) فُعول(

المفتوح الالزم الدال ) فَعل(مقيس «فهو  -بكسر الفاء ومد العين باأللف-فعال  -

   7»على إباء

                                                
.114: ص ،التعريفات ، و29، ويراجع ألفية ابن مالك 42: ص ،مبادئ في الصرف  1  
. 1/12وشرح المفصل  131: ويراجع اللمع ص ،36-34- 1/12الكتاب   2  
. 2/191 ،لرضيوشرح الكافية ل ،4/127 ،يراجع المخصص  3  
  .43:ص مبادئ الصرف،   4
  .43:ص نفسه،   5
  .43: ص يراجع مبادئ الصرف،  6
  .43: ص نفسه،  7
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لى داء أو على من الفعل الالزم المفتوح العين في الماضي الدال ع) الفُعال( -

  1صوت 

  2.يكثر في األفعال الدالة على صوت أو سير) الفَعيل( -

المفتوح الالزم الدال على تقلب ) فَعل(«فمقيس  ،-بفتح الفاء والعين-) فَعالن( -

  3»فيه نوع اضطراب واهتزاز ال مطلق تقلب كجال جوالنا

ة وما دل على فمقيس ما دل على حرفة أو والي -بكسر الفاء-) الفعالة( -

    .4صنعة من الفعل المفتوح العين المعدى 

بفتح ) الفَعولة(و  ،-في آخره بفتح الفاء ومد العين باأللف وبالتاء-) الفَعالة( -

مضموم ) فَعل(وال يأتي  5.»مضموم العين) فعل(في «فمقيسان الفاء ومد العين بالواو 

  .العين في الماضي إال الزما

الكافي في التصريف ما جاء في الكتاب  لسبويه  طفيش فيأوقد ذكر   

بفتح وكسر وضم الفاء مع  -) فُعل(و) فعل(و) فَعل(وعدها اثنان وثالثون وزنا وهي 

  )فُعل(و) فعل(و ،-بفتح العين وكسرها-) فَعل(و) فَعل(و ،-إسكان العين في كل مرة

تح الفاء وضمها وكسرها مع تسكين بف-) فعلة(و) فُعلة(و) فَعلة(،-بكسر الفاء وضمه-

) فَعلى(و ،-بفتح الفاء وفتح العين تارة وكسرها أخرى-) فَعلة(و) فَعلة( ،-العين

بفتح الفاء وضمها وكسرها مع تسكين العين في كل حالة مع األلف -) فعلى(و) فُعلى(و

ة ها في كل مربفتح الفاء وضمها وكسر-) فعالن(و) فُعالن(و) فَعالن(و ،-المقصورة

 ،-بفتح الفاء والعين وباأللف والنون-) فَعالن(و ،-مع تسكين العين وباأللف والنون

 ،-بفتح الفاء وضمها وكسرها مع مد العين باأللف-) فعال(و) فُعال(و) فَعال(وأورد 

 ،-في آخر الوزن بفتح الفاء وكسرها مع مد العين باأللف وبالتاء-) فعالة(و) فَعالة(و

بفتح الفاء ومد -) فَعيل(و ،-بفتح الفاء وضمها مع مد العين بالواو-) فُعول(و) فَعول(

                                                
  .43: ص ،يراجع مبادئ الصرف  1
  .43: ص ،يراجع نفسه  2
  .44: ص ،نفسه   3
  .44:ص ،نفسهيراجع   4
  .44: ص ،نفسه  5
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) مفْعل(و ،-في آخره بضم الفاء ومد العين بالواو وبالتاء-) فُعولة(و ،-العين بالياء

وقد تلحقهما التاء فيأتيان  ،-بفتح الميم وسكون الفاء  وفتح العين وكسرها-) مفْعل(و

بفتح الميم -) مفْعلة(و ،-في آخره بفتح الميم والعين وبالتاء-) مفْعلة( على وزن

في ) اعلف(وقال أنه قد يأتي على وزن  ،-في آخره وسكون الفاء وكسر العين وبالتاء

ويجيء المصدر من الثالثي  أيضا على  ،1»فهْل تَرى لَهم من باقية«: مثل قوله تعالى

بكسر الفاء وكسر العين -) فعّيلى(ووزن  ،-التاء وإلسكان الفاء بفتح-) تَفْعال( وزن

       2.-المشددة للمبالغة

   بناء الثالثي المجرد في عيون البصائر -2

هي كثيرة صنفها العلماء حسب حركة الفعل في زمني الماضي والمضارع بناء 

ى هذا األساس تم وقد تشترك غالبيتها في الوزن دون قياس غالبا وعل ،ولزوما وتعدية

  : والتي تظهر فيما يأتي عيون البصائر تبويب مصادر الثالثي في 

   :بفتح العين في الماضي والمضارع الزما) يفْعُل ،فَعَل(المصدر من باب: أوال

من خالل تصفحي لعيون البصائر في عملية احصائية لألوزان الواردة فيه 

  :هي أوزان تنضم لهذا الباب و ) 10( وجدت عشرة

  3فَعال -1  

على وزن  )ابهذَ( :نحو -بفتح الفاء ومد العين باأللف- )فَعال(هذا الوزن 

وجاء . والدال على المضي ،)يفْعُل ،فَعَل(على وزن  )يذْهب ،ذَهب(من الفعل  )فَعال(

 ابِهالذَ اتقَفَنَ نم دسال ي ابم بهِيلَع حتَفَوانْ«: اإلبراهيميالبشير في قول ) ذَهاب(ذكر 

وُأ ابِواإليورِج المحاماب: (والشاهد هنا قوله,  4»ينال(على وزن ) ذَهفَع(  

  

                                                
  .08اآلية  ،سورة الحاقة   1
  .278: ص ،والمفصل ،65: إلى ص 62: من ص ،ريفيراجع  الكافي في التص  2
والكافي ،146:وشرح بحرق ص 1/221واالرتشاف  1/371ونزهة الطرف 2/126والمقتضب 4/9يراجع الكتاب  3

  .  83: ص ،متون اللغة العربية ،ومتن إظهاراألسرار ،62:ص،في التصريف
  .243: ص ،عيون البصائرالتعليم العربي والحكومة،   4
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  1فَعالَة -2

 )ةاءرالب: (مثل -في آخره التاءببفتح الفاء ومد العين باأللف و- )فَعالَة(هذا البناء

 )البراءة(لفظ وورد . 2صار بريئابمعنى  ،)يفْعل ،فَعل(على وزن  )يبرأ،برأ(من الفعل 

 3»ةياسية والسيندات المامرواإلج مِهالتُ نم ةُاءرالب« :اإلبراهيمي البشير في  قول

  .)فَعالة(على وزن ) براءة: (والشاهد هنا قوله

  4فُعال -3

جاء  فقد 5والدال على األرق -بضم الفاء ومد العين باأللف- )فُعال(هذه الصيغة

وجاء في  6»الفُعال في أكثر األمور يدل على مكروه أو منكر« :في التفسير الكبير أن

 ،7»فُعال لألدواء واألصوات وما تحطم من الشيء وتكسر« :الديوان للفرابي أن

 ،سهد(من الفعل الالزم  )فُعال(على وزن ) سهاد( :االبراهيميالبشير والشاهد عند

دهسَل(على وزن   )يل ،فَعفْعاد(ذكر و ).يهفي قولهبمعناه  )الس :»إن لْالعم ال يى طَع

القياد إال من مهره الساد: (والشاهد هنا قوله 8»ادههالفٌ(على وزن  )سع(.   

  9فَعل  -4

 :نحو 10الدال على قيمة سلوكية -بفتح الفاء والعين معا- )فَعل( هذا الوزن

 ).يفْعل ،فَعل(على وزن  )يجشَع ،جشَع(من الفعل الالزم  11لطمعبمعنى ا )الجشع(

 مِلَالع صاِئصالخَ كلْت عم ُلمحوتَ« :اإلبراهيميالبشير في قولبمعناه ) الجشع(وذكر 

                                                
والكافي في  ، 44: ص ،ومبادئ الصرف ،154:وبحرق ص 1/366ونزهة الطرف 2/126المقتضبيراجع   1

  .63:ص ،التصريف
  46: ص ،القاموس المحيط  2
.58: ص ،عيون البصائرالحج،    3  
 ،ومبادئ الصرف ،153و 150:وبحرق ص 1/221واالرتشاف 1/368ونزهة الطرف 4/10يراجع الكتاب  4

  .63:ص ،والكافي في التصريف ، 43:ص
  .277: ص ،القاموس المحيط   5
  .23/24: ص ،ومعاني األبنية  ،429:ص ،ويراجع  أدب الكاتب ،29/183 ،التفسير الكبير  6
  .23: ص ،ويراجع معاني األبنية  ،01/85  ،ديوان األدب  7
.217: ص ،عيون البصائرإلى أبنائي الطلبة، المهاجرين في سبيل العلم،   8  
  . 61: ص ،والكافي في التصريف ، 43: ص ،ومبادئ الصرف ،15و 4/9يراجع الكتاب   9

.121: ص ،يراجع المصدر في الشعر الجاهلي  10  
  .654: ص ،القاموس المحيط   11
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نِي والفَوبِاألور ي ووبِاألورعِشَالج شَع: (، والشاهد هنا قوله1»يوبِاألورعلى وزن ) الج

   ). فَعل(وزن 

  2فَعلَة -5

 )النشأة( :ومن أمثلتها -بفتح الفاء وسكون العين مع التاء- )فَعلَة( هذه الصيغة

وذكر الوزن  ،)يفْعل ،فَعَل(على وزن ) ينشأ ،نشأ(من الفعل  3حيي وربا وشب بمعنى 

ة يقرة والطَيارِمعتن االسيتَسردالم نيب هبالشَ هجوَأ نم« :براهيمياإلالبشير في قول 

الحينِتَة اللَيثَد طُاصحتَبلَة(على وزن ) نَشَْأة( ، والشاهد هنا 4»ةَأنشْالَ يا ففَع(  

  5فُعل -6

وورد   ،6الدال على قيمة خلقية  -بضم الفاء وسكون العين-  )فُعل( هذا البناء

 ،فَعَل(على وزن الالزم ) يزهد ،زهد(من الفعل ) فُعل(على وزن ) زهد(المصدر  

فْعد(وجاء ذكر المصدر . 7بمعنى رغب وترك )ليهفي عيون البصائر في قول )  ز

) زهد(، والشاهد 8»اهنْع فَفُعا والتَيهف دهالز هانْم نِنَى الجقَوَأ إن«: اإلبراهيميالبشير

 ). فُعل(على وزن 

  9فُعالَن  -7

في  -ء وتسكين العين ومد الالم باأللف والنونبضم الفا- )فُعالَن(هذه الصيغة 

جاء ذكر و. )يرجح( 10بمعنى مال )رجح(من الفعل  )رجحان( :اإلبراهيمي قول البشير

                                                
.506: ص ،عيون البصائرماذا نريد لها ، وماذا يريدون،   1  
  .62: ص ،يراجع الكافي في التصريف  2
  .63: ص ،القاموس المحيط  3
.463: ص ،عيون البصائرعن المنكر،  إبليس ينهى  4  
  .61: ص ،والكافي في  التصريف ،4/16يراجع الكتاب   5
  .121: ص ،يراجع المصدر في الشعر الجاهلي 6
  .273: ص ،القاموس المحيط  7
  .454: ص ،عيون البصائرليبيا ماذا يراد بها،   8
 ،والكافي في التصريف، 70:ا العرف صوشذ 1/221واالرتشاف  1/369ونزهة الطرف  4/11يراجع الكتاب 9

  .151:ص ،والداللة اإليحائية في الصيغة االفرادية ،43:ص ،ومبادئ الصرف  ،62:ص
  .213: ص ،القاموس المحيط   10
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 انِسى اإلحلَوين عانَا عهلَعجال نَ نَأو ،اهلَ اطتَحنَ أن باجِوفَ« :لهفي قو )الرجحان(فظ ل

وازِومين عان(، والشاهد هنا قوله 1»الرجحان لىحجالن(على وزن  ) رفُع(  

  2فُعولة  -8  

 :نحو -في آخره بالتاءوبضم الفاء ومد العين بالواو - )فُعولة(هذا الوزن 

)نعن ،رعرَل(على وزن  3بمعنى حمق )يل ،فَعولة(والمصدر على وزن  ،)يفْعفُع(. 

 ةونَعرو اعِبالط ادسا فَهنْم تَثْحو بلَ« :ياإلبراهيمالبشير في قول) رعونة(وجاء ذكر 

  .)فُعولة(على وزن  )رعونَة(، والشاهد هنا 4»زاِئرالغَ

  5فُعول  -9

بمعنى سكن  )ركود( :مثل -بضم الفاء ومد العين بالواو- )فُعول( هذا البناء

عند ) ودكُالر(كر وجاء ذ ،)يفْعل ،فَعل(على وزن  )يركُد ،ركَد( من الفعل 6واستوى

على وزن ) ركُود(، والشاهد هنا 7»ودكُالرار يغُ ضِقْونَ« : قولهفي  اإلبراهيمي  البشير

  ).فُعول(وزن 

  8فَعيل  -10    

وهو للداللة على صوت أو « -بفتح الفاء  ومد العين بالياء- )فَعيل(هذا الوزن 

 ،فَعَل(على وزن  10غراب صاتأي ال) ينْعب ،نَعب(من ) نعيب(: في قوله  ،9»سير

 بلُجا يابرغُ«: االبراهيميالبشير في قول ) يبعنَ(وجاء ذكر ).فَعيل(المصدر و) يفْعل

  ).فَعيل(على وزن ) نَعيب(، والشاهد هنا 11»بهيعبنَ مْؤالشُ

                                                
.675: ص ،عيون البصائرسؤال وجوابه، لمحة من أخالق الشاعر محمد العيد،   1  
  .44: ص ،ومبادئ الصرف  ،63: ص ،والكافي في التصريف، 1/221يراجع االرتشاف   2
  1106: ص ،القاموس المحيط   3
  .573:ص ،عيون البصائرحكمة الصوم في اإلسالم،   4
ومبادئ   ،63: ص ،والكافي في التصريف، 70:وشذا العرف ص 154:وبحرق ص 4/9يراجع الكتاب   5

  .21:ص ،و معاني االبنية في العربية ،43: ص ،والداللة اإليحائية ،43: ص ،الصرف
  .271: ص ،القاموس المحيط  6
  .461: ص ،عيون البصائرإضراب التالمذة الزيتونيين،   7
ومبادئ   ،63:ص ،والكافي في التصريف، 70:وشذا العرف ص 153و 147: وبحرق ص 4/14يراجع الكتاب   8

  .25: ص ،و معاني األبنية ،43:ص ،الصرف
  .25: ص ،معاني األبنية ¸ 470: ص ،ويراجع أدب الكاتب  ،2/304: ص ،شرح األشموني   9

  .141: ص ،القاموس المحيط  10
  .552: ص ،عيون البصائرمن نفحات الشرق،   11
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كاملة وردت عند االبراهيمي في عيون البصائر من ) 10(وهذه هي إذن عشرة 

  .المفتوح العين في الماضي والمضارع الفعل الالزم

 : بفتح العين في الماضي والمضارع متعديا ) يفْعل ،فَعَل(المصدر من باب : ثانيا

 اوزان لهذا الباب )10( من خالل تصفحي لعيون البصائر رصدت عشرة

  .متعديا ) يفْعل،فَعل(

  1فَعال -1

وتدل فيما تدل على القبح   -بفتح الفاء ومد العين باأللف- )فَعال(هذا الوزن 

في قول  وذكر الوزن بمعناه ،2بمعنى فحش وسفه )يبذَُأ ،بذَأ(من الفعل ) بذَاء(نحو 

ى لَال ع قالح ِلوقَو قدالص ىلَم عهتُنَسى ألْقَرتَ نَأ بِاجِالو نم«: اإلبراهيميالبشير

ذَالباء وعورذَاء: (لهوالشاهد هنا قو  .3»المالكَ اتالب (  

  4فَعالَة  -2

 :ومن أمثلتها -في آخره التاءببفتح الفاء ومد العين باأللف و-  )فَعالَة( هذا البناء

البشير في قول  وجاء ورود الوزن بمعناه  ،)يبذَأ ،بذَأ(بمعنى فحش من الفعل ) بذَاءة(

  ).فَعالة(على وزن ) بذَاءة( والشاهد هنا 5»متْاب والشَبوالسة اءذَللبرمز «: اإلبراهيمي

  6فُعال  -3

بمعنى  )سَؤال( :نحو -ومد العين باأللفبضم الفاء - )فُعال( هذه الصيغة

،  وذكر الوزن )يفْعل ،فَعَل(على وزن  )يسَأل ،سَأل(من الفعل المتعدي  ،7استفسار

                                                
  .43: ص ،ومبادئ الصرف  ،62:ص ،يراجع الكافي في التصريف  1
  45: ص ،القاموس المحيط   2
  .49: ص ،عيون البصائرجمعية العلماء، أعمالها ومواقفها،   3
ومبادئ   ،63: ص ،والكافي في التصريف ، 1/221واالرتشاف  213:والتكملة ص 4/8يراجع الكتاب   4

  .44: ص ،الصرف
  .37: ص ،عيون البصائرمالها ومواقفها، ’جمعية العلماء ، أ  5
والكافي  ،146:وبحرق ص 1/221واالرتشاف  1/368ونزهة الطرف  231: والتكملة ص 4/8يراجع الكتاب  6

  .43: ص ،دئ الصرفومبا  ،63:ص ،في التصريف
  .931: ص ،القاموس المحيط   7
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 اني كَع التياضوة المعمعي مف اعض الَؤالس نكِلَ«: بمعناه في قوله في عيون البصائر

الحيثُد قُقَشَتَي نْعَؤال(والشاهد هنا  ، 1»اهال(على وزن ) سفُع.(  

  2فعالَة -4

على ) قراءة: (مثل - في آخره بالتاءوبكسر فمد باأللف -  )فعالَة( هذا الوزن

في ). يفْعل ،فَعل(ن على وز 3بمعنى تلى) يقْرأ ،قَرأ(من الفعل المتعدي ) فعالَة(وزن 

   ). فعالة(على وزن ) قراءة(والشاهد هنا  ،4»ةربِدتَة الميأنتَالم ةاءرالق انمإد«: قوله

  5فَعل -5

وهو مقيس الفعل ) بدء( :نحو -بفتح الفاء وسكون العين- )فَعل( هذا البناء

) فَعل ،يفْعل ،فَعل(على وزن ) دأيب ،بدأ( لمن الفع .6الثالثي المعدى ما لم يكن حرفة

ة يرا ال خزاعتة انْادهالشَ هذه هنْم  عزِنتْنَس يددجتَ ءدب«: في قول البشير 7بمعنى شرع

ء(، والشاهد هنا 8»يهفدل(على وزن ) بفَع.(  

  9فُعل -6

 10والعينبضم الفاء ) فُعل(و  -بضم الفاء وسكون العين- )فُعل( هذه الصيغة

على وزن  )يرعب ،رعب( العين من الفعلبضم ) رعب(بسكون العين و) عبر(: مثل

 :االبراهيميالبشيروجاء ذكر الوزن بمعناه  في قول  ،11بمعنى فزع) يفْعُل،فَعَل(

  ).فُعل(على وزن ) رعب(والشاهد هنا  ، 12»ابعر لوبأل القُمفَ لىِي الجم فهلَذَوخَ«

                                                
  .694: ص ،عيون البصائرمن هو المودودي،   1
  .43: ص ،و مبادئ الصرف ،63: ص ،والكافي في التصريف ، 1/367يراجع نزهة الطرف   2

  .59: ص ،القاموس المحيط     3
  .673:ص ،عيون البصائرسؤال وجوابه، لمحمة عن الشاعر محمد العيد،   4
 ،والداللة اإليحائية ، 43: ص ،ومبادئ الصرف   ،61: ص ،والكافي في التصريف ،9و 4/7يراجع الكتاب   5

  .152: ص
  .20: ص ،يراجع معاني األبنية في العربية   6
  45: ص ،القاموس المحيط    7
  .277: ص ،عيون البصائرمعهد عبد الحميد بن باديس،   8
  .61:ص ،يراجع الكافي في التصريف  9

  .1/367ونزهة الطرف  1/125والمقتضب  4/6يراجع الكتاب   10
  .97: ص ،يراجع القاموس المحيط  11
  .597: ص ،عيون البصائرسجع الكهان،   12
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  1فُعلَة  -7

 على وزن) شُهرة(: نحو -بالتاءوبضم الفاء وسكون العين - )فُعلَة( هذا البناء

 .)يفْعل ،فَعل(على وزن ) يشْهر( ،2ظهر بالمكانبمعنى ) رشَه( فعلمن ال) فُعلَة(

لى يين عقرن الشَيب ةرهالشُي م فهرون أمنُبي«: بمعناها في قوله) الشُهرة(وذكرت 

  ).فُعلَة(على وزن ) شُهرة(والشاهد هنا  ، 3»ةصاِلية الخَملْاث العحباأل

  4فعل  -8

 )سحر( من الفعل )سحر( :مثل -بكسر الفاء وسكون العين- )فعل( هذا الوزن

في وجاء هذا الوزن بمعناه  .)يفْعل ،فَعل(على وزن  )يسحر( 5المتعدي  بمعنى خدع

ن كه ولَاعيياه أشْأح دى قَوسه ملَطَي أبالذ رحالس نا بَأنَوآم«: يمياإلبراه قول البشير

   ).فعل(على وزن ) سحر(، والشاهد هنا 6»هاتور أديبغَ

  7فُعول  -9

على وزن ) جحود( :مثل -بضم الفاء ومد العين بالواو- )فُعول( هذا البناء

وجاء  .)يفْعل ،فَعَل(على وزن ) يجحد( 8معنى أنكرب) جحد(من الفعل المتعدي  ،)فُعول(

، والشاهد هنا 9»انساإلنْود حج«: اإلبراهيمي في قول البشير) جحود(وجاء ذكر 

   ).فُعول(على وزن ) جحود(

  10فعيلة  -10

 :نحو -في آخره التاءببفتح الفاء ومد العين بالياء و-  )فعيلة( هذه الصيغة

والمصدر  )يفْعل ،فَعل(بمعنى وعظ على وزن ) ينْصح ،نَصح(من الفعل  )نصيحة(

                                                
  .61:ص ،والكافي في التصريف ، 70: وشذا العرف ص ،1/371يراجع نزهة الطرف   1
  .392: ص ،يراجع القاموس المحيط  2
  .392: ص ،البصائر عيونلجنة فرانس إسالم،   3
  .61: ص ،والكافي في التصريف ، 1/368يراجع نزهة الطرف   4
  .378: ص ،يراجع القاموس المحيط   5
  .520: ص ،عيون البصائرفلسطين، أما عرب الشمال اإلفريقي،   6
ومبادئ  ،63:ص ،والكافي في التصريف ، 155: وبحرق ص ،1/221واالرتشاف  8و 4/5يراجع الكتاب   7

  .20: ص ،ومعاني األبنية في العربية ، 152: ص ،والداللة اإليحائية ،43: ص ،رفالص
  .259: ص ،القاموس المحيط    8
  .287: ص ،عيون البصائرمدارس جمعية العلماء،   9

  .147: وبحرق ص 1/221يراجع االرتشاف   10
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ة جم الحهيعلََ يمنقفُ«: اإلبراهيمي  البشير في قولوجاء ذكر الوزن بمعناه ). فَعيلَة(

الغًإبالَ يا فنصة(، والشاهد هنا  1»ةيحيحيلَة(على وزن ) نَضفَع.(  

مفتوح  )يفْعل ،فَعل(باب وزنا في  )20( ومن ثمة يوجد في المدونة عشرون

أوزان جاءت في  )06( منها ستة ،العين في الماضي والمضارع بين اللزوم والتعدية

). فُعول(و ،)فُعل(و ،)فَعل(و) فُعال(و ،)فََعالة(و ،)فَعال: (اللزوم وفي التعدية وهي

 ،)لةفَع: (جاءت في الالزم فقط وهي )04( أوزان منها أربعة )08( وبقيت ثمانية

بكسر ) فعالة: (أخرى في المتعدي وهي )04( وأربعة .)فَعيل(و ،)فُعولة(و ،)فُعالن(و

  ).   فَعيلة(و ،)فعل(و  ،)فُعلة(و ،الفاء

بفتح العين في الماضي وضمها في  )يفْعل ،فَعل(المصدر من باب : ثالثا

  المضارع الزما

أوزان تندرج ضمن هذا  )07( تقصيت من خالل تصفحي لعيون البصائر سبعة

  : الباب

  فَاعلة  -1

 :نحو -في آخره بالتاءوبمد الفاء باأللف وكسر العين - )فَاعلة( هذه البنية

وذكر الوزن  ،)يفْعل ،فَعل(على وزن  )يعقُب( 2بمعنى خلف) عقَب(من الفعل ) عاقبة(

ر فَد ويظْلى األمي عوِلتَي يسلذو اه هه أنََاتن آيوم« : اإلبراهيمي في قول البشيربمعناه 

  ().على وزن () والشاهد هنا  ،3»ةباقالعب

  4فَعال  -2

على وزن ) ثَبات( :مثل -بفتح الفاء ومد العين باأللف- )فَعال(هذا الوزن 

 ،فَعل(على وزن  5من ال حراك بهبضم بمعنى ) يثْبت( بفتح) ثَبت(من الفعل) فَعال(

                                                
  .100: ص ،عيون البصائرفصل الدين عن الحكومة،   1
  .121: ص ،القاموس المحيط    2
  .164:ص ،عيون البصائرقضية فصل الدين ، نظرتنا إليها،   3
والكافي في  ، 70:وشذا العرف ص 1/344ونزهة الطرف  213: والتكملة ص ،52و 4/9يراجع الكتاب   4

  .43: ص ،ومبادئ الصرف  ،62: ص ،التصريف
  .150: ص ،القاموس المحيط   5



 

 

 

13

ه اِلملى أعا عهارر أثَهظْتَ«اإلبراهيمي  البشير في قولر الوزن بمعناه وجاء ذك ).يفْعل

ومواقه قُفثَة ووفعال(على وزن ) ثبات(، والشاهد هنا 1»اتاب.(  

  2فَعالَة -3

) غَةبالَ(: نحو -في آخره بفتح الفاء ومد العين باأللف بالتاء- )فَعالَة( هذا البناء

في وجاء ذكر الوزن بمعناه ). يفْعل ،فَعل(على وزن  3بمعنى فصح) يبلُغ،بلَغ( ن الفعلم

م هِلْض والمم العيهان فم وكَلَسبِ ةالغَالباء مى سوا إلَقُو رولَ« :اإلبراهيمي  قول البشير

كَوالمفعالة(على وزن ) بالغة(، والشاهد هنا 4»مل.(  

  5فُعال  -4

من الفعل ) رقَاد( :مثل -د العين باأللفبضم الفاء وم- )فُعال( هذه الصيغة

وذكر  ).فُعال(والمصدر على وزن ) يفْعل ،لفَع(على وزن  ،6بمعنى نام) يرقُد ،رقَد(

، 7»ادقَلرم في اتُنْعاد وأمدعتي االسوا فنُعأم« :اإلبراهيمي في قول البشير ) الرقاد(

  ).فُعال(على وزن ) رقَاد(والشاهد هنا 

  8فعال -5

من الفعل ) ِإليابا(: نحو -بكسر الفاء ومد العين باأللف- )فعال( ذه البنيةه

)ل( على وزن )يُأب( 9بمعنى رجع) أبل ،فَعفي قول  بمعناه  وجاء هذا الوزن) . يفْع

شاهد ، وال10»اباإلياب وهات الذَقَفَن نَم داب ال يسم بهِيلَع  حتَفَوانْ«: اإلبراهيميالبشير 

  )إفْعال(على وزن ) إياب(هنا 

                                                
  .69: ص ،عيون البصائر فصل الدين عن الحكومة ، طالئع ومقدمات،  1
  .44: ص ،ومبادئ الصرف ،63 ،والكافي التصريف ،4/29يراجع الكتاب   2
  .719: ص ،القاموس المحيط    3
  .608: ص ،عيون البصائرسجع الكهان،   4
: ص ،والكافي في التصريف ، 70: وشذا العرف ص 150و 146: وبحرق ص 1/348يراجع نزهة الطرف   5

  .43: ص ،ومبادئ الصرف  ،63
  .270: ص ،القاموس المحيط   6
  .610: ص ،عيون البصائرسجع الكهان،   7
: وبحرق ص ،224و 1/221واالرتشاف  1/346ونزهة الطرف  2/126والمقتضب  ،51و 4/7يراجع الكتاب   8

، ومعاني األبنية ، 43: ص ،ومبادئ الصرف  ،62: ص ،والكافي في التصريف ،70:وشذا العرف ص 146
  .26:ص

  .68: ص ،القاموس المحيط   9
  .243: ص ،عيون البصائر التعليم العربي والحكومة،  10
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  1فُعلَة  -6

) خُطْبة( :مثل  -يف آخره بضم الفاء وسكون العين والتاء- )فُعلَة(هذا الوزن 

وذكر  .)يفْعل،فَعل(على وزن ) طُبيخْ( 2بمعنى ألقى كالما) خَطَب(من الفعل الالزم 

ي الن  فنيج  ةبطْخُي ات فملكَ ىلَع قُليتع« :عيون البصائرقوله في  الوزن بمعناه في

عياِلن صح من سمالخُ عةطب األخيرة في عية(، والشاهد هنا 3»حاِلن صعلى ) خُطْب

  ).فُعلَة(وزن 

  فَعيلة  -7

) نَقيصة( :نحو  -في آخره بفتح الفاء ومد العين بالياء والتاء-  )فَعيلة( هذا البناء

 ،نَقَص(من الفعل الثالثي الالزم  4الوقيعة في الناستي تعني وال) فَعيلة(على وزن 

وذكر لفظ  .وضمة في المضارع) يفْعل(بفتحة في الماضي ) فَعَل( على وزن) صينْقُ

ي ف ةيصقنَة واعجي الشَة فيزمغَ وفه« : اإلبراهيمي البشير في قولبمعناه ) نقيصة(

  ).فَعيلَة(على وزن ) نَقيصة(والشاهد هنا  ،5»اءةفَالكَ

اوزان وردت عند االبراهيمي في عيون البصائر من باب ) 07(فهي إذن سبعة 

  .بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع الزما) يفْعل ،فَعل(

بفتح العين في الماضي وضمها في  )يفْعل ،فَعل(المصدر من باب : رابعا

  : المضارع متعديا 

وزنا يندرج ضمن هذا الباب  ) 12(ر إثنا عشرووجدت في عيون البصائ

  :وهي كاآلتيمتعديا ) يفْعل،فَعل(

  

  

  

                                                
  .61:ص ،والكافي في التصريف ،150: يراجع بحرق ص  1
  .88: ص ،القاموس المحيط   2
  .82: ص ،عيون البصائرهل دولة فرنسا الئكية،    3
  .574: ص ،القاموس المحيط  4
  .123:ص ،لبصائرعيون افصل الدين عن الحكومة،   5
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  1فُعال  -1

بمعنى ناجى ) الدعاء(: نحو  -بضم الفاء ومد العين باأللف-  )فُعال( هذا الوزن

بمعناه في ) الدعاء(وجاء ذكر لفظ ). يفْعل ،فَعل(على وزن  )يدعو ،ادع(من الفعل 

  ).فُعال(على وزن ) دعاء(والشاهد هنا  2»اءعالدر بهجِة تَنَسه ألْتمن أِئوم« :قوله

  3فعال  -2

على ) حساب( :مثلمن   -وبالالم باأللف العين  بكسر فمد- )فعال( هذا البناء

 ).يفْعل،فَعل(على وزن ) يحسب(ص الشيء أي اقت) حسب(من الفعل  )فعال(وزن 

والشاهد هنا  4»ابسالح هاابحل وأصازِهه المذه شُاقنَنُس« :في قولهالوزن  وجاء ذكر

  ).فعال(على وزن ) حساب(

  5فَعل  -3

من الفعل ) فَعل(على وزن ) جلَب( :نحو -وبالالم بفتحتين- )فَعل( هذه البنية

في  بمعناه ) لجلبا(وجاء ذكر  ،)يفعل ،فَعل(على وزن  6بمعنى أحضر) يجلُب،جلَب(

ء رة ودحلَصالم بِلْجاس لى أسين عازِووا الميمقي وأن«: اإلبراهيمي البشير قول

فْالملْب(والشاهد هنا  .7»دةسل(على وزن ) جفَع.(  

  8فَعال -4

على  )جالَء( :مثل -بفتح الفاء ومد العين باأللف- )فَعال( هذه الصيغة

وجاء  .بمعنى أزال ونحى ) يفْعل ،فَعل(على وزن ) يجلُو ،جالَ(من الفعل  )فَعال(وزن

                                                
  .43: ومبادئ الصرف ص  ،63:ص ،والكافي في التصريف، 146:وبحرق ص ،1/348يراجع نزهة الطرف   1
  .97: ص ،عيون البصائرفصل الدين عن الحكومة،  2
: ص ،وشرح المكودي على األلفية، 70: وشذا العرف ص ،1/346ونزهة الطرف  ،213: يراجع التكملة ص  3

  .43: ص ،ومبادئ الصرف  ،62:ص ،تصريفوالكافي في ال ،139
  .91: ص ،عيون البصائرفصل الدين عن الحكومة،   4
 149و 145: وبحرق ص ، 1/341ونزهة الطرف  ،213: والتكملة ص 2/125والمقتضب  4/6يراجع الكتاب   5

  .43: ص ،ومبادئ الصرف  ،61:ص ،والكافي في التصريف ،70و 69: وشذا العرف ص
  .77:  ص ،يطالقاموس المح  6
  .131: ص ،عيون البصائر فصل الدين عن الحكومة،   7
  .43: ص ،ومبادئ الصرف ،62:ص ،الكافي في التصريف ،139: ص: ص ،يراجعشرح المكودي على األلفية  8
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 م أووي يل فصفْرا تَتْجلر وإنْصن ميب الءالجية ضقَ َلولع«: الوزن بمعناه في قوله

يومالء(والشاهد هنا  1»نيال(على وزن ) جفَع.(  

: في عيون البصائروقد يدل الوزن أيضا على انتهاء الزمان في قوله أيضا  -

بمعنى ) يفْعل ،فَعل(على وزن ) يحصد ،حصد(من الفعل ) فَعال(على وزن ) الحصاد(

وجاء . هنا دلت على انتهاء زمان الزراعة )فَعال(وبهذا فالصيغة  ،2جنى ما زرع

 ،مأتَع الموبوأس ،رسِوع العبل أسثْة ميورِهم الدياتل بحصويتَ«: الوزن بمعناه في قوله

وأسوعِب الحادص، وأسع الذُوِباد(والشاهد هنا  .3»اببصال(على وزن ) حفَع.(  

  4فَعل وفُعل  -5

من ) ءوس( :نحو -وبالعين بفتح الفاء أو ضمها- )فَعل وفُعل( انالوزن نهذا

الوزن  وجاء ذكر  .فعل به ما يكره بمعنى ) يفْعل ،فَعل(على وزن ) يسوءه ،ساءه(

والشاهد  5»ةيذغْالتَ وءسِل وتُمان ييبها الصلًثْوم«: بمعناه  في قوله في عيون البصائر

  ).فُعل(على وزن ) سوء(هنا 

  6فعل  -6

 من الفعل 7بمعنى مجد وأحيا) ذكْر( :في قوله -بكسر فسكون- )فعل( هذه البنية

 : في قولهء ذكر الوزن بمعناه وجا ) يفْعل ،فَعل(على وزن ) يذْكُر،ذَكَر( الفعل

»وأحسن وَأ ركْالذِلاه ذَقَوك الضيع الجليل الذي أحيه ا بِنَيركْذ عبد الحميد بن باد8»يس. 

  ).فعل(على وزن ) ذكْر(والشاهد هنا 

  

                                                
  .186: ص ،عيون البصائر الطويل، .....القضية ذات الذنب   1
  .265: ص ،القاموس المحيط   2
  .373: ص ،عيون البصائر اس، األسابيع في عرف الن  3
 ، 71:وشذا العرف ص 144: وبحرق ص ، 1/350ونزهة الطرف  ،213: والتكملة ص ، 4/6يراجع الكتاب   4

  .151: ص ،والداللة اإليحائية ،43:ص ،ومبادئ الصرف ،61:ص ،والكافي في التصريف
  .85: ص ،عيون البصائر هل دولة فرنسا الئكية، 5
 ،والكافي في التصريف ، 70:وشذا العرف ص 1/221واالرتشاف  ،1/351ونزهة الطرف  ،4/6يراجع الكتاب   6

  .61: ص
  .370: ص ،القاموس المحيط   7
  .667: ص ،عيون البصائرذكرى مبارك الميلي،   8
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  1فَعالَن  -7

بمعنى  )فَوراَن( :ومن أمثلتها -بفتحتين فمد باأللف وبالنون- )فَعالَن( هذا البناء

 )يفْعل( على وزن ) يفُور ،فَار(من الفعل األجوف المتعدي  )فَعالَن(على وزن  2هيجان

ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد حين «: قال سبويه  ،بضم العين )يفْعل(

وإنما هذه األشياء في زعزعة البدن  ،تقاربت المعاني قولك النزوان والننقزان والقفزان 

ومثله  ،ومثل هذا الغليان ألنه زعزعة وتحرك: ...... ي ارتفاع ومثلهواهتزازه ف

فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات .... الغثيان ألنه تجيش نفسه وتثور

ا مل وإنَلُقَى بالتَضروال تَ«االبراهيمي  البشير وجاء ذكر المصدر  في قول 3» األفعال

ي القُهالفَة ووَأوالتَ رانوجج والجان(والشاهد هنا   4»انشَيرالن(على وزن ) فَوفَع.(  

  5فُعالَن -8

من ) خُذْالَن: (مثل -بضم فسكون فمد باأللف وبالنون- )فُعالَن( هذه الصيغة

وجاء ذكر الوزن  .)يفْعل ،فَعل(على وزن ) يخْذُل( ، 6بمعنى ترك نصرته) خَذَل( الفعل

) خُذْالن(والشاهد هنا  .7»انرسوالخُ النذْبالخُ اءت إالا بفم«: الوزن بمعناه  في قوله

   ).فُعالن(على وزن 

  8فَعلى  -9

على وزن ) شَكْوى( :نحو  -بفتح فسكون فمد الالم باأللف- )فَعلى( هذه الصيغة

وجاء  .)يفْعل،فَعل(على وزن ) يشْكو( ،9بمعنى تظلم )شَكَى(من الفعل المتعدي )  فَعلى(

ه ررِقَي تُو الذه هنْم وىكْالشَا بنَرَأي جذا الذه«: في قوله وجاء ذكر الوزن بمعناه

                                                
  .44: ص ،ومبادئ الصرف  ،62: ص ،.يراجع الكافي في التصريف  1 

  .426: ص ،القاموس المحيط  2
  .26 ،25: ص ،ويراجع معاني األبنية في العربية  ،2/218  ،سبويه   3
   .279: ص ،عيون البصائرمعهد عبد الحميد بن باديس،  4

  . 44: ص ،ومبادئ الصرف  ،62: ص ،والكافي في التصريف ،1/221واالرتشاف  ،4/8يراجع الكتاب   5
  .912: ص ،القاموس المحيط   6
  .231: ص ،عيون البصائرفصل الحكومة عن الدين،   7
  .62: ص ،والكافي في التصريف ، 1/221يراجع االرتشاف   8
  .1195:ص ،القاموس المحيط   9
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على وزن ) شَكْوى(والشاهد هنا  1»ونانُذا القَن هة ماده المذه نرة مقْه الفَذه هتُبِثْوتُ

   ).فَعلى(

  2فعلى -10

)  لىفع(ى وزن عل) ذكْرى( :مثل -كسر فسكون فمد باأللفب- )فعلى(هذا الوزن 

وجاء ذكر  ،)يفْعل(على وزن  )يذْكُر( 3بمعنى مجد  )فَعل(على وزن ) ذَكَر( من الفعل 

 .4»ىسنْي ال تُالت ىركْالذى وحمي ال تُة التمنا السوسفُي نُف كلَ«: في قوله) ذكرى(ذكر 

  ).فعلى(على وزن ) ذكْرى(والشاهد هنا  .4»ىسنْتُ

  فَعيلة  -11

من ) نَقيصة( :هومن أمثلت -في آخره تح فمد بالياء وبالتاءبف- )فَعيلة( هذا البناء

بمعنى وقيعة على ) نَقيصة(والمصدر ) يفْعل ،فَعل(على وزن  )ينْقُص،نَقَص(الفعل 

والشاهد هنا  5»ةاءفَي الكَف ةيصقنَو«: في قولهوجاء ذكر الوزن بمعناه  ).فَعيلة(وزن 

  ).فَعيلَة(على وزن ) نَقيصة(

وزنا بين  )19( قد اشتمل على تسعة عشر )يفْعل ،فَعل( هذا يكون هذا البابوب 

بفتح ) فَعال: (اشتركت في اللزوم والتعدية معا وهي )04( منها أربعة  ،اللزوم والتعدية

: لالزم فقط وهي )03( وثالثة). فَعيلة( ،بكسر الفاء) فعال( ،بضم الفاء) فُعال( ،الفاء

بفتح ) فَعل( ،بفتحتين) فَعل: (للمتعدي وهي )08( وثمانية ،)فُعلة( ،)لةفَعا( ،)فَاعلة(

) فُعالن(و ،بفتح الفاء) فَعالن( ،بكسر فسكون ) فعل( ،بضم فسكون) فُعل( ،فسكون

  .     بكسرها) فعلى( ،بفتح الفاء) فَعلى( ،بضمها

اضي وكسرها في بفتح العين في الم )يفْعل ،فَعَل(المصدر من باب : خامسا

  :االمضارع الزم

  :وهي كاآلتي أوزان )08( ويندرج ضمن هذا الباب ثمانية

                                                
  .263: ص ،عيون البصائرالتعليم العربي والحكومة،   1
  .62: ص ،يراجع الكافي في التصريف  2
  .370: ص ،القاموس المحيط  3
  .372:ص ،عيون البصائر ماي،  08ذكرى  4
  .123: ص ين، عيون البصائر،فصل الحكومة عن الد  5
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  1فعال  -1

بمعنى ) عتَب(من الفعل ) عتَاب(: نحو  -بكسر فمد باأللف- )فعال(هذا الوزن 

م زالج نفم«: في قوله وجاء ذكر الوزن بمعناه  ).يفْعل،فَعَل(على وزن ) يعتب( 2الم

طَقْنَ أنتَقْع الو ي فابتَالع تَاب: (، والشاهد هنا قوله3»الموالمال(على وزن ) ععف .(  

  4فَعلَة  -2

على وزن  )رجعة( :مثل  -يف آخره بفتح فسكون وبالتاء- )فَعلَة( هذا البناء

اء ذكر وج). يفْعُل ،فَعَل(على وزن ) يرجِع( 5بمعنى عاد) َرجع(من الفعل ) فَعلَة(

، والشاهد هنا  6»ةعجالر طَخَ ظُفَحة وتَلَل الصصى َأقبي تُوالت«: الوزن بمعناه في قوله

   ). فَعلَة(على وزن ) رجعة: (قوله

  7فُعل -3

 ،ذَل(من الفعل ) ذُل( :ونح  -العينفسكون  الفاء  بضم- )فُعل( هذه الصيغة

ومن « :عيون البصائرفي قوله في ) ذل(ر لفظ وجاء ذك ،)يفْعل ،فَعل(على وزن  )يذل

الموِعقنْين مهرِشْي ُأم الذبعلى وزن ) ذُل: (، والشاهد هنا قوله8»َلالذُم هِوبِلُي قُوا ف

  ).فُعل(

  9فَعل أو فعل -4

عكس ) كَذب(: مثل -العينفكسر الفاء  بفتح-  )فَعل أو فعل( هذان الوزنان

وقد يرد نفس  ،)يفْعل ،فَعَل(على وزن ) يكْذب ،كَذَب(من الفعل ) فَعل(صدق على وزن 

 :قولهفي ) كذب(وورد لفظ ). كذْب(بكسر الفاء في قولك ) فعل(المصدر على وزن 

                                                
  .43: ص ،ومبادئ الصرف  ،62:ص ،والكافي في التصريف ، 154:وبحرق ص ،7و 4/6يراجع الكتاب   1
  .117: ص ،القاموس المحيط   2
  .288: ص ،عيون البصائرإلى أبنائنا المعلمين األحرار،   3
  .61: ص ،يراجع  الكافي في التصريف  4
  .664: ص ،القاموس المحيط   5
  .329: ص ،عيون البصائرمن مشاكلنا االجتماعية الطالق،   6
  .61: ص ،والكافي في التصريف ، 1/221يراجع االرتشاف   7
  .547: ص ،عيون البصائرمن وحي العيد،   8
  .4/37يراجع الكتاب   9
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»ومحارنَبة المكرالفَ اتاشية فالكَا كيهوالغَ بذية والنَبميمة والسعخ والتَة باِألايجسِس 

ب: (والشاهد هنا قوله،  1»يهلَعل(على وزن ) كَذفَع .(   

  2فُعلَة  -5

في  -في آخره التاءبو العين فسكون  الفاء  بضم-  )فُعلَة( هذه البنية

 ،فَعل(على وزن  )يقْدر(بمعنى استطاع ) قَدر( من الفعل) فُعلة(على وزن ) قُدرة:(قوله

يس وِلن البوي عه فربِتَعا تَم ميهر فبِتَعتَو« : في قولهوجاء ذكر الوزن بمعناه  ). يفْعل

القُن مدرة لَعى أداء السة: (، والشاهد هنا قوله 3»يسبِررلَة(على وزن ) قُدفَع.(  

  4فَعالن  -6

بمعنى هيجان من ) جيشَان(: مثل -فمد باأللف وبالنونبفتح - )فَعالن( هذا البناء

وال «: في قوله) جيشان(وجاء ذكر لفظ  .  5بمعنى غلى )يشيجِ ،جاش(الفعل األجوف 

، والشاهد هنا 6»انشَيالجو جأجران والتَووالفَ ةُوالقُ يا هملغ إنَبتَوالَ ِللُقَى بالتَضروال تَ«

  ).فَعالن(على وزن ) جيشَان: (قوله

  7فُعول  -7

 البشير في قول وشاهد -بالواو العين فمد الفاء بضم- )فُعول( هذا الوزن 

بمعنى ) يفْعل ،فَعل(على وزن ) يرجِع ،رجع(من الفعل الالزم ) رجوع: (اإلبراهيمي

يال لحق وال تَطنْى مإلَ وعاجرها سنفْ لفُكَُِوال تَ« :هقولفي ) الرجوع(وجاء ذكر   .عاد

لووع: (، والشاهد هنا قوله8»عاقجول(على وزن ) رفُع.(  

  .الزما) يفْعل ،فَعل(أوزان من باب ) 08(مانية فهاهي ذي ث

                                                
  .316:ص ،عيون البصائردروس الوعظ في رمضان،   1
  .61: ص ،الكافي في التصريفو ،145: وبحرق ص 1/221يراجع االرتشاف   2
  .144:ص ،عيون البصائرفصل الحكومة عن الدين،   3
  .43: ص ،ومبادئ الصرف  ،61: ص ،يراجع الكافي في التصريف  4 

  .543: ص ،القاموس المحيط   5
  .279: ص ،عيون البصائرمعهد عبد الحميد بن باديس،   6
 ،70:وشذا العرف ص ،150: وبحرق ص ، 213:ص والتكملة ،2/125والمقتضب  ،9و4/6يراجع الكتاب   7

  .20: ص ،ومعاني األبنية في العربية ، 43:ص ،ومبادئ الصرف  ،63: ص ،والكافي في التصريف
  . 399: ص  ،عيون البصائرويح المستضعفين،  8
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بفتح العين في الماضي وكسرها في  )يفْعل ،فَعل(المصدر من باب : سادسا

  :المضارع متعديا

  :في المدونة أحصيتها وهي كاآلتيوزنا  )16( وورد في هذا الباب ستة عشر

  1فَعال  -1

على وزن ) ضالَل( :نحو -فباأللالعين فمد  الفاء بفتح- )فَعال( هذا الوزن

 ،فَعل(على وزن ) يضل( 2وضاع بمعنى جار ) ضّل(من الفعل المتعدي  ) فَعال(

 داِئقَع ينِي الدف تُدجوو«: قولهفي عيون البصائرفي  )الضالل(وجاء ذكر  ،)يفْعل

البها سالُلالض ي الفَفم وهالِلالض ا يفلعالل(: ، والشاهد هنا قوله3»لمعلى وزن ) ض

  ).فَعال(وزن 

  4فَعالة  -2

 :ومن أمثلتها -في آخره بفتح الفاء ومد العين باأللف وبالتاء- )فَعالة( هذا البناء

 ،)يفْعل ،فَعل(على وزن ) يضل ،ضَل(من الفعل المتعدي  ،)فَعالة(على وزن ) ضالَلة(

،  5»ناألمة بِماعالنَة اللَالضه ذى ها إلَأنَفَكَانْ«: في قوله وجاء ذكر الوزن بمعناه 

  ).فَعالَة(على وزن ) ضاللَة: (والشاهد هنا قوله

  6فُعال -3

على وزن ) بكَاء: (في قوله -بضم الفاء ومد العين باأللف-  )فُعال( هذه الصيغة

 .بمعنى سالت دموعه) يفْعل ،فَعل(على وزن ) يبكي ،بكَى(من الفعل المتعدي ) فُعال(

، والشاهد  7»ماهتَوى ملَع اءكَالبم بهليلدتَبِ تُغْالَب بْل« :قولهفي  وجاء ذكر الوزن بمعناه

  ).فُعال(على وزن ) بكَاء: (والشاهد هنا قوله

  

                                                
  .43: ص ،ومبادئ الصرف ،62: ص ،والكافي في التصريف ، 70:يراجع شذا العرف ص  1
  .942: ص ،القاموس المحيط  2
  .286: ص ،عيون البصائرمدارس جمعية العلماء المسلمين،   3
  .43: ص ،ومبادئ الصرف  ،63: ص،والكافي في التصريف  ،146:يراجع بحرق ص 4
  .164: ص ،عيون البصائرقضية فصل الدين ، نظرتنا إليها،   5
  .42: ص ،و مبادئ الصرف ،63:ص ،يراجع الكافي في التصريف  6
  .420: ص ،عيون البصائرأهي حملة حربية، ....ويحهم   7
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  1فعال  -4

على وزن ) سراع: (نحو  -باأللف العين فمد الفاء بكسر-  )فعال(هذا الوزن 

وجاء ذكر  .)يفْعل ،فَعل(على وزن ) يسرِع(ر بمعنى باد) سرع(من الفعل ) فعال(

، والشاهد 2»ااعرسح بِالص عاها منَيووافَ افَفَا خهينا إلَرطفَ«: قولهفي  الوزن بمعناه 

  ).فعال(على وزن ) سراع: (هنا قوله

  3فَعل  -4

من ) فَعل(على وزن )  سلَب(: قوله من أمثلتهاو  -بفتحتين– )فَعل( هذا البناء 

وجاء ذكر   .)يفْعل،علفَ(على وزن   4اختلسبمعنى )  يسلب ،سلَب(الفعل المتعدي 

، 5»ابلْس ةَماغرض  مدوقَ ابلْس جهِالم عسوأو« :اإلبراهيمي البشير قولالوزن بمعناه في 

لْسلْب: (، والشاهد هنا قوله5»ابل(على وزن ) سفَع.(  

  6فَعلة 5-

من الفعل ) غَلَبة(: قوله والشاهد -بفتحات وبالتاء - )علةفَ( هذه الصيغة

وجاء ذكر  ). فَعلَة(على وزن ) غَلَبة(والمصدر ) يفْعل ،فَعل(على وزن ) يغْلب،غَلَب(

 نما يضتون مفُوالُ راءاإلغْ نن مهعم وإن« :في عيون البصائر قولهالوزن بمعناه في 

  ).فَعلَة(على وزن ) غَلَبة: (، والشاهد هنا قوله7»مكُاِئنَى أبلَع وقي السف ةبلَالغَ نهلَ

  

  

  

                                                
: ص ،والكافي في التصريف ،149:وبحرق ص ،1/221واالرتشاف ،212: والتكملة ص ،9و 4/7يراجع الكتاب  1

  .43: ص ،ومبادئ الصرف  ،63
  .201: ص ،عيون البصائركلمتنا عن األمة،   2
ومبادئ  ،61:ص ،والكافي في التصريف ، 212:والتكملة ص ،2/125والمقتضب  ،9و 4/6يراجع الكتاب  3

  .43: ص ،الصرف 
  .103: ص ،القاموس المحيط   4
   .597: ص ،عيون البصائرسجع الكهان،  5

 ،والكافي في التصريف ، 70:وشذا العرف ص ،146:وبحرق ص ،1/256ونزهة الطرف  ،4/9يراجع الكتاب   6
  .61:ص

  .326: ص ،ن البصائرعيومن مشاكلنا االجتماعية، الشبان والزواج،   7
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  1فَعلَة -6

من ) فَعلَة(ى وزن عل) سرِقَة( :نحو  -بفتح فكسر وبالتاء- )فَعلَة( هذه البنية

وجاء ذكر الوزن  .)يفْعل ،فَعل(على وزن  2بمعنى أخذ خفية) يسرِق ،سرق( الفعل

، والشاهد  3»ورِوالز ةَادهوشَ ِلاطبالب اسِالنَ اَلوأم َلكْوَأ ةقَرِالس إن« :هقولبمعناه في 

  ).فَعلَة(على وزن ) سرِقَة: (هنا قوله

  4فَعلَة وفعلة  -7

) خَدمة( :قوله في -بفتح الفاء تارة وكسرها أخرى- )فَعلَة وفعلة(هذان الوزنان 

بفتح فسكون وبالتاء أو بكسر ) فعلة(أو ) فَعلَة(لى وزن بفتح الفاء أو كسرها ع) خدمة(و

في ) خدمة(وجاء ذكر  ).يفْعل ،فَعل(على وزن  )يخْدم ،خَدم(فسكون وبالتاء من الفعل 

ود دعاء مملَة العيعمج بِري حه فونَلُذُبي تَالذ دها الجذَه ُلأكْ« :في عيون البصائر قوله

نْعكُدنم م خدةم الوة: (، والشاهد هنا قوله5»نطذْملَة(على وزن ) خعف.(  

  6فُعل  -8

الشيء إذا ) بغَى(من الفعل ) بغَي(: قوله نحو -بضم ففتح- )فُعل( هذا البناء

  : في البيت الشعري  في قوله. )فْعلي ،فَعل(على وزن ) يبغي( 7طلبه

   8»امرواإلج يالبغْي وا فطُرأفْفَ          امرة واإلكْمحي الرف تَطْرفَْأ«

  ).فُعل(على وزن ) بغْي: (والشاهد هنا قوله   

  

  

  

                                                
  .61:ص ،والكافي في التصريف ، 1/355ونزهة الطرف  ،212:والتكملة ص ،4/9يراجع الكتاب   1
  .823: ص ،القاموس المحيط  2
  .58: ص ،عيون البصائرالحج،   3
: ص ،والكافي في التصريف ، 145: وبحرق ص ،1/221واالرتشاف ،212:والتكملة ص ،4/8يراجع الكتاب   4

61.  
   .642: ص ،عيون البصائرإلى الزاهري،  5

  .61: ص ،والكافي في التصريف  ، 1/363ونزهة الطرف  ،1/221واالرتشاف  ،4/46يراجع الكتاب   6
  .1162: ص ،القاموس المحيط   7
   .550: ص ،عيون البصائراإلسالم،   8
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  1فُعل  -9

 )يحِب ،حب( من) حب( :حون  -العين فسكون الفاء  بضم- )فُعل( هذه الصيغة

 : عيون البصائرفي قوله في  وجاء ذكر الوزن بمعناه ،)يفْعل ،فَعل(على وزن 

»وعارِوض بِالح غَتَتَ ضِغْوالبيوتَ رب: (، والشاهد هنا قوله2»وُلزعلى وزن ) ح

  ).فُعل(

  3فُعالن  -10

على ) غُدران( :نحو -بضم فسكون فمد باأللف وبالنون- )فُعالن( هذه البنية

). ليفْع ،فَعل(على وزن ) يغْدر( 4بمعنى خان) غَدر(من الفعل المتعدي ) فُعالن(وزن 

، 5»انردغُة دع ونكُه ياددم ا إنة ميضه القَذي ها فنَبتَكَ«في قوله  وذكر الوزن بمعناه 

  ).فُعالن(على وزن ) غُذْران: (والشاهد هنا قوله

  6فعالن  -11

 :مثل قوله -فمد باأللف وبالنون العين  فسكون الفاءبكسر- )فعالن( هذا البناء

 وجاء ذكر الوزن بمعناه  ،)يفْعل ،فَعل(على وزن ) فقْدان(والمصدر ) يفْقد(الشيء ) فَقَد(

، والشاهد 7»احِجالنَ طرشَن ادقْفُِل حجنْتَ نولَ حجنْا ال تَيهف اتُضاوفَالم نكولَ«: في قوله

  ).فعالن(على وزن ) فقْدان: (هنا قوله

  8فَعلّة أو فُعلّة -12

أو  في آخره،  التاءبفتح فضم وبتشديد الالم وب-  )فَعلّة أو فُعلّة( انهذان الوزن

) يغْلب(بمعنى فاز وانتصر ) غَلَب(من الفعل المتعدي ) غَلُبة(أو ) غُلُبة( :مثل-بضمتين

اء راإلغْ نم نهعم إن« :قولهوجاء ذكر الوزن بمعناه في  ).يفْعل ،فَعل(على وزن 
                                                

  .61:ص ،والكافي في التصريف. 149:بحرق ص ،4/6يراجع الكتاب  1
  .132: ص ،عيون البصائرمة عن الدين ، فصل الحكو 2

 ،70: ، وشذا العرف ص145:وبحرق ص ،1/358ونزهة الطرف  ،212:والتكملة ص ،4/8يراجع الكتاب   3
  .151: ص ،والداللة اإليحائية  ،62:ص ،والكافي في التصريف

  .418: ص ،القاموس المحيط   4
  .144: ص ،عيون البصائرفصل الحكومة عن الدين،   5
وشذا  ،145:وبحرق ص ،1/221واالرتشاف  ،1/360نزهة الطرف  ،212:والتكملة ص ،4/8يراجع الكتاب   6

  . 62: ص ،والكافي في التصريف ،70:العرف ص
  .253: ص ،عيون البصائرالتعليم العربي والحكومة،   7
  .147و 146:وبحرق ص ،1/221واالرتشاف  ،212:يراجع التكملة ص  8
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على ) غَلَبة: (، والشاهد هنا قوله1»كمُئانَى أبلَع وقي السف الغلبة نهلَ نمضا يم ونِتُوالفُ

  ).فَعلة(وزن 

  2فعالّن  -13

: نحو -أللف مع التشديد وبالنونبكسرتين ومد با-  )فعالّن( هذه الصيغة

وف بمعنى معرفة المعر) عرف(من الفعل المتعدي ) فعالّن(على وزن ) عرِفَّان(

ه ذا همهلمحتَ« :قولهوجاء ذكر الوزن بمعناه في  ).يفْعل ،فَعل(على وزن ) يعرِف(

 وسِفُى النُى إلَهشْوَأ ذُلََأل وسِفُالنُ انفَرع وإن.......يِلمالج انفَرعا اهنَعي مالتَ اتُملالكَ

  ).عالنف(على وزن ) عرفَان: (، والشاهد هنا قوله3»ةيمرِالكَ

 ،وزنا )24( نوبين اللزوم والتعدية أربعا وعشر) يفْعل ،فَعل(وبهذا اشتمل باب 

بفتح ) فَعلة( ،بكسر الفاء) فعال: (لتعدية وهياشتركت بين اللزوم وا) 04(منها أربعة 

  . بفتح فسكون) فَعالن( ،بضم فسكون) فُعلة( ،فسكون

بضم ) فُعل: (زان وهيأو )04( أما ما ورد في اللزوم فهي أربعة  

  .  بضم الفاء ومد العين بالواو) فعول( ُ،بفتح فكسر) فَعل( ،فسكون

المصدر من باب فَعل يفْعل بضم العين في الماضي والمضارع وال يأتي  :سابعا

  :إال الزما 

وزان تندرج ضمن ا )04( ئية في عيون البصائر وجدت أربعةة إحصايفي عمل

  : هذا الباب وهي 

  فَعال  -1

من  4)فَعال(على وزن ) جمال( :نحو -بفتح فمد باأللف- )فَعال( هذا الوزن  

وذكر الوزن بمعناه ).يفْعل ،فَعل(على وزن ) يجمل( 5بمعنى حسن) جمل(الفعل الالزم 

                                                
  .326: ص ،عيون البصائراعية، الشبان والزوج، من مشاكلنا االجتم  1
  .427: ص ،2ج  ،یراجع شرح الكافیة الشافیة  2
  .672: ص ،عيون البصائر، أثارة من أعمال رابح الفرقاني، ...ثناء كعرف الطيب  3
وبحرق  ،1/389ونزهة الطرف  ،214:والتكملة ص ،2/126والمقتضب  ، 29و 4/28يراجع الكتاب   4

  .43:ص ،ومبادئ الصرف ،62:ص ،والكافي في التصريف ، 70:وشذا العرف ص ،151و146:ص
  .901: ص ،القاموس المحيط   5
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، 1»امِاألي اُلمج يي هالت ريالس كلْاء تفَلَى الخُقَبوَأ« :اإلبراهيمي البشير في قول

  ).فَعال(على وزن ) جمال: (والشاهد هنا قوله

  2فَعالة -2

من الفعل ) براءة(: ثلم -في آخره بفتح فمد باأللف وبالتاء- )فَعالة( هذا البناء 

على ) براءة(والمصدر ) يفْعل ،فَعل(بمعنى سلم من الذنب على وزن ) يبرأ ،برأ(الالزم 

 ةيندالم ماتاَرواإلج مِهالتُ نم ةُاءرالب« :في قولهن بمعناه وجاء ذكر الوز ،)فَعاَلة(وزن 

والسياساءة: (، والشاهد هنا قوله3»ةيرالَة(على وزن ) بفَع.(  

  4فعال  -3  

لى وزن ع) بِطَاء( :نحو -بكسر الفاء ومد العين باأللف- )فعال( هذه الصيغة

وجاء ذكر الوزن  ).يفْعل ،فَعل(على وزن   5ضد أسرع) يبطُؤ ،بطُؤ(من الفعل ) فعال(

 اءطَالبِ ىالقَتَى يتَح اقحة واللَلَجها بالعاَرخْي ُأتم فدجوو«: الوزن بمعناه في قوله

بالسال(على وزن ) بِطَاء: (، والشاهد هنا قوله 6»اعِرعف.(  

  7فُعلة  -4

على وزن ) جرأة( :ومن مثل -خرهفي آ بضم فسكون وبالتاء- )فُعلة( هذه البنية

وجاء ذكر  ).يفْعل ،فَعل(بمعنى أقدم على وزن ) يجرؤ ،جرؤ(من الفعل الالزم ) فُعلة(

 هذَا نعب اوى الجا إلَنَعفَدا يم ةَأرلجا ننا ميففَ«: الوزن بمعناه في قول اإلبراهيمي

َأ: (، والشاهد هنا قوله 8»اِلَؤالسرلَة(على وزن ) ةجفُع.(  

  والذي ال يرد إال الزما) يفْعل ،فَعل(أوزان من باب ) 04(فهي هي اربعة  

                                                
  .137: ص ،عيون البصائرالدين المظلوم،   1
وبحرق  ،1/389ونزهة الطرف  ،214:والتكملة ص ،2/126والمقتضب  ،29و 4/28يراجع الكتاب   2

  .427: ص ،الشافيةوشرح الكافية  ،70:وشذا العرف ص ،151ة146:ص
  .58: ص ،عيون البصائرالحج،   3
  .43:ص ،مبادئ الصرف ،62:ص ،الكافي في التصريف ،214:يراجع التكملة ص  4
  .46: ص ،القاموس المحيط   5
  .414: ص ،عيون البصائرحدثونا عن العدل فإننا نسيناه،   6
  .61: ص ،الكافي في التصريف ،1/222واالرتشاف ،31و 4/25يراجع الكتاب   7
  .303: ص ،عيون البصائرحقوق الجيل الناشئ علينا،   8
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المصدر من باب فَعل يفْعل بكسر العين في الماضي وفتحها في    :ثامنا

   :المضارع الزما

بفتح العين في  )يفْعل(بكسر العين  )فَعل(أوزان في باب ) 05(ووجدت  خمسة 

  :هي كاآلتي عيون البصائر

  1فَعالة  -1

: ومن أمثلتها -وبالتاء في آخره والالم بفتح فمد باأللف- )فَعالة(هذا الوزن 

 ،فَعل(على وزن ) يبرأ( من فالن أي صار بريئا منه ) برِأ(من الفعل الالزم ) براءة(

 مِهالتُ نم ةُاءربال«: في قوله في عيون البصائر وجاء ذكر الوزن بمعناه  ).يفْعل

واإلجرة: (، والشاهد هنا قوله2»اتاماءرالَة(على وزن ) بفَع.(  

  3فَعلة  -2

إذا حرص على ) رغب( :قوله في -بفتح فسكون وبالتاء- )فَعلة( هذا البناء 

 ميهف ددجَِوتُ« :قولهفي  ).فَعلَة ،يفْعل(الالزم ) فَعل(على وزن ) رغْبة ،يرغَب( 4الشيء

غْالرةب في أدالصِواإلخْ بِاجِاء الو فة: (، والشاهد هنا قوله5»يهغْبعلى وزن ) ر

  ).فَعلَة(

  6فُعل  -3

 إذا) رضي(من الفعل الالزم ) رضا( :نحو -ففتح بضم- )فُعل( هذه الصيغة

في قوله  وذكر الوزن بمعناه) يفْعل ،فَعل(على وزن ) يرضى( 7أعطاه ما يرضيه

»وهذه أيضا هي نهةُاي ما يل إلَصيه اإلحسان الرِن مواالطْ اضنَْئمان وسمنَ دافذ الحسد 

قْوالحا: (، والشاهد هنا قوله8»دل(على وزن ) رِضعف.(  

                                                
: وبحرق ص ،1/222واالرتشاف  ،1/380ونزهة الطرف  ،2/126والمقتضب  ،29و 4/16يراجع الكتاب   1

  .44:ص ،مبادئ الصرف ،63:ص ،الكافي في التصريف ،154و 151
  .58: ص ،عيون البصائرالحج،   2
  .61:ص ،والكافي في التصريف ،1/222رتشاف واال ،4/23يراجع الكتاب   3
  .97: ص ،القاموس المحيط   4
   .117: ص ،عيون البصائرونعود إلى فصل الحكومة عن الدين،  5

  .61: ص ،يراجع الكافي في التصريف  6
  .1184: ص ،القاموس المحيط   7
  .660: ص ،عيون البصائرمحمد خطاب،   8
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  1فُعالن -4

لفعل من ا) خُسران(:نحو -بضم فسكون فمد باأللف وبالنون- )فُعالن( هذه البنية

في وجاء ذكر الوزن بمعناه ) يفْعل ،فَعل(على وزن ) يخْسر(أي ضل ) خَسر(الالزم 

على وزن ) خُسران: (، والشاهد هنا قوله2» انِرسالخُالن وذْإال بالخُ تْاءا بمفَ« :قوله

  ).فُعالن(

  فُعلية  -5

ومن  -في آخره لتاءبضم فسكون فكسر والياء المشددة مع ا- )فُعلية( هذا الوزن

على ) يسخَر(بمعنى هزئ ) سخر(من الفعل الالزم ) فُعلية(على وزن )سخْرِية( :أمثلتها

ى هتَانْ انمالز ى أنلَوع«في قوله بمعناه ) السخرية(وجاء ذكر لفظ  ).يفْعل ،فَعل(وزن 

من رِخْالسية الء إلَُؤبهى هذه الدرجة: (هنا قوله، والشاهد 3»ةخْرِيعلى وزن ) س

  ).فُعلية(

  .الزما) يفْعل ،فَعل(اوزان من باب ) 05(وها هي خمسة 

المصدر من باب فَعل يفْعل بكسر العين في الماضي وفتحها في : تاسعا

  : المضارع متعديا

  :أوزان في المتعدي وهي )05( خمسة لدى تصفحي  لعيون البصائر وجدت

  4فعال  -1

: في قوله في عيون البصائر -باأللف العين فمد الفاءبكسر-  )فعال( البناءهذا 

) يفْعل ،فَعل(على وزن ) يحسب ،حسب(من الفعل المتعدي ) فعال(على وزن ) حساب(

: وجاء ذكر الوزن بمعناه في قوله. بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع

                                                
  .151:ص ،والداللة اإليحائية  ،62: ص ،يراجع الكافي في التصريف   1
  .231: ص ،عيون البصائرالمعهد الباريسي،   2
  .682: ص ،عيون البصائرالسلطان محمد بن يوسف،   3
 ،والكافي في التصريف ،149:وبحرق ص ،1/222واالرتشاف  ،213:والتكملة ص ،2/126يراجع المقتضب   4

  .62:ص
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»نَنُسشُاق هذه المو ِلازِهأصابِحاه الحساب: (، والشاهد هنا قوله1»ابسعلى وزن ) ح

  ).فعال(

  2فَعل -2

من الفعل المتعدي ) فَعل(على وزن ) تَبع(: نحو -بفتحتين– )فَعل( هذه الصيغة

: وجاء ذكر الوزن بمعناه في قوله .)يفْعل ،فَعل(إذا انقاد على وزن ) يتْبع،تَبِع(

  ).فَعل(على وزن ) تَبع: (، والشاهد هنا قوله3»عببالتَين لامى العإلَ اءثنَالَ فُرِصنْيفَ«

  4فَعلَة  -3

على وزن ) رحمة( :من أمثلتهو -في آخره بفتحات وبالتاء- )فَعلَة( هذه البنية

وجاء ذكر الوزن  ).يفْعل ،فَعل(على وزن ) يرحم ،رحم(من الفعل المتعدي ) فَعلَة(

 ِلدالع نم غِلُبي مة لَدحتَالم مِماُأل سلجم هونَمسي يالذ ءيا الشَذَه«: قولهفي بمعناه  

  ).فَعلَة(على وزن ) رحمة: (، والشاهد هنا قوله 5»ةيوِبالس وقَقُالح مسقَي أن ةمحالرو

  6فَعول -4

من الفعل المتعدي ) قَبول( :قوله نحو  -بفتح فمد بالواو- )فَعول(هذا الوزن 

 :في قولهوجاء ذكر الوزن بمعناه  ).يفْعل ،فَعل(على وزن ) يقْبل(إذا رضي ) قََبِِل(

) قَبول: (، والشاهد هنا قوله7»هدحو ربمتَبس رِهي شَف بٍلَة طَاَئمانُمثَ وِلبالقُ ةُنَجلَ تْقَلَتَفَ«

  ).فَعول(على وزن ) قَبول(

  

  

                                                
  .91: ص ،عيون البصائرفصل الدين عن الحكومة،   1
 ،427: ص ،2ج ،وشرح الكافية الشافية،1/222واالرتشاف  ،213:والتكملة ص ،20و4/6يراجع الكتاب   2

  .43: ص ،ومبادئ الصرف  ،61:ص ،والكافي في التصريف
  .679: ص ،عيون البصائرالسلطان محمد بن يوسف،   3
  .61:ص ،والكافي في التصريف ،1/222يراجع االرتشاف   4
  .453: ص ،عيون البصائريراد بها،  ليبيا، ماذا  5
 ، 70:وشذا العرف ص ،147: وبحرق ص ،1/222واالرتشاف  ،1/380ونزهة الطرف  ،4/42يراجع الكتاب   6

  .152،:ص ،والداللة اإليحائية ،43:ص ،مبادئ الصرف ،62: ص ،والكافي في التصريف
  .229: ص ،عيون البصائرالتعليم العربي والحكومة،   7
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  1فُعول 5-

على وزن ) لُزوم( :نحو -الفاء ومد العين بالواو بضم- )فُعول( هذا البناء

) يفْعل) (فَعل( على وزن) يلْزم(بمعنى ثبت ودام )لَزِم(من الفعل المتعدي ) فُعول(

 عا مهتاسيس يرِيغْتَ ومِزللُا سنْرف نم ةاهبتانْ َلوَأ نَأ ركَذَتَ«قوله في  وذكر الوزن بمعناه.

مسلمي الجبِ تْانَر كَاِئزعبِق الحبِر لَاَالعمياُأل ةووم: (، والشاهد هنا قوله2»لىعلى ) لُز

  ).فُعول(وزن 

 )يفْعل(يكسر العين  )فَعل(أوزان في باب  )10( ورد في عيون البصائر عشرةف

) فَعلة( ،بفتح الفاء) فَعالة: (هيفأوزان الالزم  ،بين اللزوم والتعدية ما اجتمعا في وزن 

بضم فسكون ) فُعيلية( ،بضم فسكون فمد باأللف) فُعالن( ،بفتحتين) فَعل(،بفتح فسكون

 ،بفتحات) فَعلَة( ،بفتحتين) فَعل( ،بكسر الفاء) فعال: (وأوزان المتعدي هي.فتشديد الياء

  . اء ومد العين بالواوبضم  الف) فُعول( ،بفتح فمد العين بالواو) فَعول(

  :بكسر العين في الماضي والمضارع الزما )يفْعل ،فَعل(المصدر من باب : عاشرا

  :في الالزم وهو )01( من خالل مطالعتي لعيون البصائر وجدت وزنا واحدا

  3فَعل -1

) يِئس(من الفعل الالزم ) يْأس( :قوله نحو  -بفتح فسكون- )فَعل( هذا الوزن

 إن« :في قولهوذكر الوزن بمعناه  .)ليفع ،فَعل(على وزن  4بمعنى قطع األمل) ييِئس(

على وزن ) ياْس: (، والشاهد هنا قوله5»نِيتَاحى الردإح سْأالي ة وإنلََأسي المف اححاإللْ

  ).فَعل(

  

                                                
 ،ومعاني األبنية  ،43: ص ،ومبادئ الصرف ، 149:وبحرق ص ،1/222واالرتشاف  ،8و4/5الكتاب يراجع   1

  .20: ص
  .400: ص ،عيون البصائرويح المستضعفين،   2
: ص ،والداللة اإليحائية ،43: ص ،ومبادئ الصرف  ،61:ص ،والكافي في التصريف ، 4/38يراجع الكتاب   3

  .20: ص ،ومعاني األبنية  ،152
  .538: ص ،القاموس المحيط   4
  .321: ص ،عيون البصائرالكلمة األخيرة لألمة،   5



 

 

 

31

بكسر العين في الماضي  )يفْعل ،فَعل(المصدر من باب : احدى عشرة

  : دياوالمضارع متع

  :في عيون البصائر )02( هذا الباب وزنين فيورد 

  1فَعالة  -1

) وِالية(: ومن أمثلتها -في آخره بفتح فمد باأللف وبالتاء- )فَعالة(هذا الوزن 

في المضارع ألنه ) علي،فَعل(على وزن ) يلي ،وِلي(من الفعل المتعدي  2بمعنى إمارة

بكسر في ) يولي(ألصل ف ا أوجب حذف فائه مكسور العين في المضارع م مثال واوي

 مِاكالح امأم نصحتَا ياذَمفبِ« :في قوله وجاء ذكر الوزن بمعناه  .الماضي والمضارع

حين رِييدعلَ هشَ ىيء ممنَا يي الشَافرف ماَادم علُزه وِوتُاليبِ هيوالشاهد هنا قوله3»هد ، :

  ).فَعالَة( على وزن) والية(

  4فعالة  -2

) وِراثَة( :نحو قوله -في آخره بكسر فمد باأللف وبالتاء-  )فعالة( هذا البناء

 ،فَعل(على وزن ) يرِثٌه(المال ) ورِث(من المثال الواوي المتعدي ) فعالَة(على وزن 

الوزن وجاء ذكر  .بمعنى اكتسب) يورِث(بحذف فاء الفعل في المضارع واألصل ) يعل

، 5»اريتواالخْ ةُاثَرالوِ ها بِهتْطَبي را الذهينُة دفَاِئطَ ِلكُِل أن يوه«في قوله  بمعناه 

  ).فعالَة(على وزن ) وِراثَة: (والشاهد هنا قوله

أوزان  )03( ويكون مجموع األوزان في هذا الباب بين اللزوم والتعدية ثالثة

  . بكسرها للمتعدي) فعالة(و ،بالفتح الفاء ) فَعالة( ،بفتح فسكون لالزم ) فَعل(هي 

بابا  )11( على إحدى عشرة مةوزنا مقس) 79(تسع وسبعون وزنا وهذه إذن 

ومنها ما  ،على حسب اللزوم والتعدية ومراعاة حركة الفعل في الماضي والمضارع

  .ورد في أكثر من باب

                                                
  .43:ص ،ومبادئ الصرف ،63:ص ،يراجع الكافي في التصريف  1
  .1233: ص ،القاموس المحيط   2
  .207: ص ،عيون البصائرشهادة الشيخ ببرك على رجال الدين، وشهد شاهد،   3
  .44:ص ،ومبادئ الصرف ،63:ص ،يراجع الكافي في التصريف  4
  .173: ص ،عيون البصائرقضية فصل الدين عن الدولة ، ومن فروعها صوم رمضان،   5
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  :بناء المزيد في عيون البصائر

  : د قياسية، وقد رصدتها في عيون البصائر وهي كاألتيتعد أوزان المزي 

  : أوزان المزيد بحرف في عيون البصائر  : أوال  

للفعل الثالثي ) 05(خمسة أوزان  من خالل تصفحي لعيون البصائر وجدت

  :المزيد بحرف واحد وهي كاألتي

  1إفعال -1

س الفعل الثالثي وهو مقي -ن الفاء ومد العين باأللفبتسكي- )إفعال( هذا الوزن  

بمعنى عقد والمصدر ) اَفْعل(على وزن ) أبرم(من الفعل ) إبرام: (مثل ،د باأللفالمزي

 عجِرة تَدبِتَسم ةٌومكُح«: ، وجاء ذكر المصدر بمعناه في قول اإلبراهيمي)إفْعال(على 

و ضِقْي النَفاإلبإلَ امِرْأى رتَي المصانُى القَال إلَ رفوالشاهد هنا قوله2»ماون الع ، :

  ).إفْعال(على وزن ) إبرام(

  3إفالة-2

في  وبالتاء همزة ومد الفاء باأللف وحدف العينبكسر ال- )إفالة( هذا البناء

: نحو ،المعتل العين) أفعل(ن وهو مقيس الفعل الثالثي المزيد بحرف على وز -آخره

والمصدر منه في األصل على ) لأفع(على وزن ) أباح(من الفعل المعتل العين ) إباحة(

واللتقاء ألف الفعل األصلية أي عينه مع ألف الوزن، حدث ) إبااح(أي ) إفعال(وزن 

بدلت بتاء في آخر الوزن الذي صار بعد فحذفت عين الفعل  وأ  ،إعالل بالحذف

: اإلبراهيمي في قولهالبشير ، وجاء ذكر اللفظ عند )إفالة(على وزن ) إباحة(االعالل 

»نَهات ينَوِها علََهم التَكُيواتْ صِخُرساع ماُلج اإلبة: (، والشاهد هنا قوله4»ةاحاحإب (

  ).إفَالَة(على وزن 

  

                                                
المعجم   ،120:ص ،والكفاية في النحو ،278: ص ،والمفصل ،432: ص ،2ج ،يراجع شرح الكافية الشافية  1

, 6ع, مجلة القلم, فعالومنهج فك العقال في تصرف األ ، 65: ، والتطبيق الصرفي ص373: ، صالمفصل
  .107:ص

  .375: عيون البصائر، صأفي كل قرية حاكم يحكمه،   2
  .65: ، والتطبيق الصرفي ص373: والمعجم المفصل، ص  ،278: ص ،يراجع المفصل  3
  .296: عيون البصائر، صكلمات واعظة ألبنائنا المعلمين األحرار،   4
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  1تفْعّيل -3

قيس الفعل وهو م -ومد العين المشددة بالياءبتسكين الفاء - )تفْعّيل( هذه الصيغة

على ) ترويج(منه على والمصدر ) فَعّل(على وزن ) روج: (المضعف العين مثل

 يجِوِرالتَو«: اإلبراهيمي بمعناه في قول البشير) الترويج(، وورد اللفظ )تفْعّيل(وزن

ِ ف رِييين والسميد األجِمتَة بِيملأل : ، والشاهد هنا قوله2»مهِابِتَح بأعسمم والتَهابِركَي

  ).تَفْعيل(على وزن ) تَروِيج(

  3تَفْعلَة -4

وهو مقيس  -في آخره بتسكين الفاء وكسر العين وبالتاء- )تَفْعلَة( ةهذه البني

على وزن ) تَزكية: (الذي آخره حرف علة ، نحو) فَعل(الفعل الثالثي المزيد على وزن 

 ، وورد اللفظ بمعناه  في قول)فَعل(على وزن ) زكّى(من الفعل الناقص )  تفْعلَة(

) تَزكية: (، والشاهد هنا قوله 4»سِفْالنَ ةيكزتَة لرمثْالم هاتادبوع«: اإلبراهيمي البشير

  ).تَفْعلَة(على وزن 

وزنين أي وفيه من األفعال التي لم تكن معتلة، لكن المصدر منها صيغ على ال

ا وم«: االإبراهيمي البشير في قول) جرب(من الفعل ) تجريب: (مثل) تفْعيل(على 

على ) تَجرِيب: (، والشاهد هنا قوله ،5»يبِرِجالتَار وبتي االخْة فعى واسطَن خُم تْاءشَ

أي ) لةتفْع(المصدر على وزن ) جرب(وصيغ من نفس الفعل أي ).تَفْعيل(وزن 

: ، والشاهد هنا قوله6»ةاعوالطَ الصِاإلخْ نع ةبرجالتَت فَشَكَفَ«: في قوله) تجربة(

  ).لَةتَفْع(على وزن ) تَجربة(

  

                                                
ومنهج  ,6: ، والتطبيق الصرفي ص373: ، صالمعجم المفصل  ،434: ص ،2ج ،يراجع شرح الكافية الشافية  1

  .107: ،  ص6ع, مجلة القلم, فك العقال في تصرف األفعال
  .375: عيون البصائر، صأفي كل قرية حاكم يأمره؟،   2
  .65: ، والتطبيق الصرفي ص373: يراجع المعجم المفصل، ص  3
  .121: عيون البصائر، صفصل الحكومة عن الدين،   4
  .661: ، صمحمد خطاب، عيون البصائر  5
  .70: ص فصل الحكومة عن الدين ، مقدمات وطالئع، عيون البصائر،  6
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  1 فعال -5

وهو مقيس الفعل المزيد  -ر الفاء ومد العين باأللفبكس- )فعال( هذا الوزن

) قَاتل) (فَاعل(من الفعل المزيد باأللف على وزن ) قتال(:نحو) فاعل(وزن باأللف على 

ا هألنَ«: االبراهيمي البشير وجاء ذكر اللفظ بمعناه  في قول) فعال(والمصدر منه على 

على وزن ) قتَال: (، والشاهد هنا قوله2»ةكَرعم أو التَق رِيلغَ الحِالس أن نظُت تَانَكَ

  ).فعال(

  .أوزان للمزيد بحرف في عيون البصائر) 05(هاهي ذي خمسة 

  :أوزان المزيد بحرفين في عيون البصائر: ثانيا

ثي المزيد أوزان للثال) 04(من خالل تصفحي لعيون البصائر رصدت أربعة 

  :وهي كاآلتي ،بحرفين

  3تَفَاعل -1

وهو مقيس الفعل  -د الفاء باأللف وضم العينمتاء زائدة وب– )تَفَاعل( هذا الوزن

على ) يتَواكَل ،تَواكل(من الفعل ) تَواكُل: ( نحو) تَفَاعل(فين على وزن المزيد بحر

وورد اللفظ بمعناه  في .)فَاعلتَ(على وزن ) لتَواكُ(والمصدر ) يتَفَاعل ،تَفَاعل(وزن 

: ، والشاهد هنا قوله4»ةاعواإلض لاكُوالتَو ِلسالكَ حِبوقُ«: اإلبراهيمي قول البشير

  ).تَفَاعل(على وزن ) تَواكُل(

  5تفَعل -2

وهو مقيس الفعل  -الفاء وضم العين المشددة فتحتاء زائدة وب- )تفَعل( هذا البناء

مع ) تَفَعل(ويصاغ منه المصدر على وزن فعله  ،اء وتضعيف العينالثالثي المزيد بالت

وورد ) تَفَعّل ،تَفَعل(على وزن ) تَمكَُّن(من الفعل )  تَمكّن: (مثل ،بل آخرهضم ما ق

                                                
  .65: ، والتطبيق الصرفي ص373: يراجع المعجم المفصل، ص  1 

  .266: عيون البصائر، صالتعليم العربي والحكومة،   2
مجلة , ومنهج فك العقال في تصرف األفعال ,66: ،  والتطبيق الصرفي ص374: ص يراجع المعجم المفصل،  3

   .107: ، ص6ع, القلم
  .289: عيون البصائر، صإلى أبنائنا المعلمين األحرار،   4
مجلة , ومنهج فك العقال في تصرف األفعال, 66: ، والتطبيق الصرفي ص374: يراجع المعجم المفصل، ص  5 

  .107: ، ص6ع, القلم
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ى لَع ورِثُي العاء فنَع ثُاحالب دجِوال ي«: اإلبراهيمي البشير اللفظ بمعناه  في قول

مصداق انَلْا قُمتَ نه مالنَ نِكُمزعة الصليبية فالء القَُؤي هوالشاهد هنا قوله1»مِو ، :

  ).تَفَعل(على وزن ) تَمكُن(

وإذا ما كان آخر الفعل ياء صيغ المصدر على نفس الوزن مع كسر العين ال 

أي بكسر الدال ) تَحدي(على صيغة ) تحدى(ضمها نحو صياغتنا للمصدر من الفعل 

: اإلبراهيمي  البشير وحاء ذكره في عيون البصائر في قول ،عن رفعها عوضا

»واضربوا هذال الشَثَه األمارِوالتَي د فحي: (، والشاهد هنا قوله2»يددتَح.(  

  3انْفعال -3

تسكسن النون وكسر الفاء ومد العين ألف مكسورة وب- )انْفعال( هذه الصيغة

) انعتاق: (مثل) انفَعل(رفين على وزن الثالثي المزيد بحوهو مقيس الفعل  -باأللف

: ، وجاء الوزن بمعناه في عيون البصائر في)انْفَعل(على وزن ) انعتَق(مصدر للفعل 

»ِلي كُوف جانشْة نَحوة ماالنْ نتَاق: (، والشاهد هنا قوله4»اقتَعال(على وزن ) انْععانْف.(  

  5افْتعال -4

وهو  -الزائدة ومد العين باأللفبتسكين الفاء وكسر التاء - )افْتعال( هذه البنية

من الفعل ) اشْتقََاق: (ومن أمثلته) افْتَعل(وزن  مقيس الفعل الثالث يالمزيد بحرفين على

وذكر  ،.بزيادة ألف قبل آخره) افْتعال(والمصدر منه على ) افْتَعل(على وزن ) اشْتَق(

ال و اققَتاشْي ا فهنْير مثالكَ عي مقتَلْال ي«: االبراهيمي البشير الوزن بمعناه  في قول

اللَدة وضعقَاق: (، والشاهد هنا قوله 6»ةيال(على وزن ) اشْتعافْت.(  

) اصطناع: (عيه الضرورة الصوتية في مثل قولهوقد يلحق الوزن تغيير تستد

طاء في الفعل تقابل تاء الميزان أي أن وبمقارنة بسيطة نجد أن ال) افْتعال(على وزن 

                                                
  .188: عيون البصائر، صالطويل، ....القضية ذات الذنب   1
  .459: ص إضراب التالمذة الزيتونيين، عيون البصائر،  2
ومنهج فك العقال في ، 66: لتطبيق الصرفي ص، وا374: والمعجم المفصل، ص  ،278: ص ،يراجع المفصل  3

  .107: ،  ص6ع, مجلة القلم, تصرف األفعال
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أصل الطاء تاء، وقد انقلبت التاء طاء نتيجة ابدال استدعته الضرورة الصوتية للتوافق 

انقلبت صفة اإلطباق على االنفتاح وهذه مماثلة «الصوتي بين الطاء والصاد والتاء إذ 

غير ) ت(تقدمية على االتصال، فقد تأثر الصوت المطبق األول، فحول الصوت 

  .1»)ط(المطبق الثاني له مباشرة إلى النظير السابق 

  .أوزان للمزيد بحرفين) 04(فجاء في عيون البصائر أربعة  

  : أوزان المزيد بثالثة أحرف في عيون البصائر: ثالثا

للمزيد بثالثة أحرف ) 02(من خالل مطالعتي لعيون البصائر رصدت وزنين 

  :وهي كاآلتي

  2استفْعال -1

العين  سين وكسر التاء وتسكين الفاء ومدبتسكين ال- )استفْعال(لوزن هذا ا

نحو ) استفْعل(وهو مقيس الفعل الثالثي المزيد بثالثة أحرف على وزن  -باأللف

باضافة الف مد قبل آخره، ) استفَعال(على وزن ) استشْفَاع(والمصدر منه ) استَشْفَع(

ى اء إلَعفَالشُ عم مهرجي اعفَشْتاسو«: اإلبراهيمي البشير وورد اللفظ بمعناه  في قول

الدرك شْفَاع: (، والشاهد هنا قوله3»ِلفَاألستال(على وزن ) اسفْعتاس.(  

  4استفالة -2

وهو  -في آخره التاءالسين ومد الفاء باأللف وببتسكين - )استفالة( هذا البناء

والذي تحذف عينه لدى  ،والمعتل العين مقيس الفعل الثالثي المزيد بثالثة أحرف

من الفعل ) استكانَة: (ومن أمثلته. ضها بتاء في آخر المصدرصياغة المصدر منه وتعوي

ولدى التقاء ) استكاان(واألصل أن يكون المصدر منه على ) استَكان(المعتل العين 

وجاء ) انةاستكَ(المدين حذفت عين الفعل وعوضت بتاء في آخر المصدر فكان المصدر 

                                                
  .373: يراجع أبنية المصدر في الشعر الجاهلي، ص  1
مجلة , األفعالومنهج فك العقال في تصرف , 67: ، والتطبيق الصرفي ص374: ، صيراجع المعجم المفصل  2

  .108: ،  ص6ع, القلم
  .207: عيون البصائر، صشهادة الشيخ ببرك على رجال الدين، وشهد شاهد،   3
  .67: ، والتطبيق الصرفي ص374: يراجع المعجم المفصل، ص  4
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، 1»نةاَكَتاسوع ونُخُ نع ممطَه الَدِلوا يوم«: اإلبراهيمي ذكر المصدر في قول البشير

  ).استفَالَة(على وزن ) استكَانَة: (والشاهد هنا قوله

  .في عيون البصائر) 02(وورد من مزيد الثالثي بحرفين وزننين 

  :رمصادر الرباعي المزيد في عيون البصائ: خامسا 

  :من خالل تصفحي لعيون البصائر رصدت وزنا واحدا للرباعي المزيد وهو

  2تفعلل

وهو  -بفتح التاء والفاء وتسكين العين وضم الالم األولى- )تفعلل( هذا الوزن

) تَخَلْخُل(والمصدر منه ) تَخَلْخَل( :نحو) تفَعلَل(مقيس الرباعي المضعف على وون 

 نإال م ُلخُلْخَالتَا ذَه اءا جوم«: بمعناه  في قول البشير وورد الوزن) تَفَعلُل(على وزن 

سفَ وءهم من الرلُل(على وزن ) تَخَلْخُل: (، والشاهد هنا قوله3»ِلجتَفَع.(  

) 05(خمسة  ،لمزيد الثالثي) 12(وبهذا ورد في عيون البصائر اثنا عشرة وزنا 

وواحد  ،للمزيد بثالثة أحرف) 02(أثنان و ،للمزيد بحرفين) 04(وأربعة  ،للمزيد بحرف

 . للملحق بالرباعي) 01(

                                                
  .436: عيون البصائر، صمؤتمر الزوايا بعد مؤتمر األئمة،   1
  .65:، ويراجع التطبيق الصرفي ص374: المفصل، ص المعجم ،122: ص ،يراجع الكفاية في النحو  2
  .330: عيون البصائر، صالمعهد الباريسي،   3
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 اسم الفاعل

إال ما جاء  من إشارة إلى معناه أثناء  ،لم يحدد القدماء المشتقات ومنها اسم الفاعل 

لوكان المصدر مشتق من «: استدالل البصرة على كون المصدر أصال لالشتقاق، فقالوا

الفعل لوجب أن يدل على ما في الفعل من حدث وزمان وعلى معنا ثالث كما دلت أسماء 

  1»فعولين على الحدث وذات الفاعل والمفعول بهالفاعلين والم

  تعريفه

اسم الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام به «: ابن الحاجب أول من عرفه بقوله عد

  2»معنى الحدوث

  .وبهذا فقد اتفق العلماء على أنه الوصف الدال على الفعل 

  صيغته

ضارعه مع ومن غيره على وزن م ،يصاغ اسم الفاعل من الثالثي على وزن فاعل

وكل اسم « :ابدال ياء المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره لقول ابن السراج

  3»فاعل فهو يجري مجرى مضارعه ثالثيا كان أو رباعيا مزيدا أو غير مزيد

  أبنيته في عيون البصائر 

  : من خالل مطالعتي لعيون البصائر أحصيت األوزان اآلتية   

  جرداسم الفاعل من الثالثي الم - 

  بصيغة المفرد - 

  4لاعفَ -1

) فَاعل(على وزن ) فَاهم( :نحو -بمد الفاء باأللف وكسر العين- )لاعفَ( هذا الوزن

وجاء ذكر الوزن  ،)يفْعل ،فَعل(على وزن ) يفْهم ،هِمفَ(من الفعل الثالثي الصحيح السالم 

  5»اماهفَ انكَ نمم مهالفَ اعوض«:  لهفي قو  البشير اإلبراهيميبمعناه عند 

                                                
 .289: ص ،یراجع المفصلو ،1/238اف في مسائل الخالف االنص  -1
 .112: ، ویراجع التولید اللغوي عند محمد البشیر اإلبراھیمي، ص4/5الكتاب    -2
 .125: ص ،والكفایة في النحو ،1/383 ،وحاشیة ابن حمدون ،221:والتكملة ص ،2/435 ،یراجع شرح الكافیة الشافیة  -3

والمعجم المفصل   ،88:ص ،وشرح مختصر التصریف العزي ،174: ص ،ون اللغة العاللیةمت ،یراجع متن الالمیة  -  4
  125: ص

  .393:عيون البصائر ص،  "إسالم -فرانس"لجنة  - 5
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  1فاع  -2

من ) آت( :نحو -بمد الفاء باأللف وتنوين العين مع حذف الالم- )اعِفَ( هذا البناء

لجر والرفع بحذف الم الفعل في حالتي ا) فَاع(على وزن  )أتى(الفعل الثالثي الناقص 

 وإن«: مياإلبراهي البشيرفي قول ) آت(وورد اللفظ  .)ليفْع ،فَعل(على وزن  )يأتي(

البالء نْمصب لَعى جامع الزونَتُيآ ةت في مظَعمه من ذَها الو2»ياد  

  3ةلَاعفَ -3

لة على مؤنث للدال -بمد الفاء باأللف وكسر العين مع التاء-  )ةلَاعفَ( هذة الصيغة

على وزن  ينالسالم) بيذْه ،ذَهب(من الفعلين الثالثيين  )آبية(و) ذاهبة( :اسم الفاعل نحو

واسم الفاعل بصيغة ) يفْعل ،فَعل(على وزن ) يئيب ،َأبّ(والفعل المضعف  ،)يفْعل،فَعل(

ه المؤنث ألحقنا به تاء في آخر تفإذا ما أرد ،)فاعل(وزن  على ،)آب(و) ذاهب(المذكر 

: ير اإلبراهيميالبشفي قول   ،)آبية(و) ذاهبة(هذين اللفظينوورد  ،)آبية(و) ذاهبة( :تفقل

»وسعا بِيها بين ارِبيس ذَ رِزاِئوالجاهةًب آبِوبِ ةيكْال حم4»ة   

وقد يرد اسم الفاعل من الثالثي على غير الوزن المعهود لتكون الداللة أشد فيخرج 

  : عن فاعل إلى الوزن اآلتي

  5فَعيل -4

من الفعل الثالثي ) خَطيب( :نحو -الفاء ومد العين بالياءبفتح - )فَعيل(هذه البينة 

) فاعل(على  واألصل أن يأتي منه اسم الفاعل ،)يفْعل ،فَعَل(على وزن ) يخْطب ،طَبخَ(

 ايبطخَو»:أبلغ في الداللة استعمله االبراهميمي في قوله) الخَطيب(، ولما كان )خاطب(أي 

                                                
  125:يراجع المعجم المفصل ص - 1
  .208:شهادة الشيخ ببرك على رجال الدين ، وشهد شاهد من أهلها، عيون البصائر ص -   2
  125:لمفصل صيراجع المعجم ا  - 3
  .147: عيون البصائر صفصل الحكومة عن الدين،  - 4
  125:يراجع المعجم المفصل ص - 5
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يدِلى ذَو إلَعك نْالصف ي تَالذونَفُرِعه مالنُ نفي هذا السياق أقوى ) فالخطيب(  1»ابِو

  . عن استعمالها البشير اإلبراهيميلذا عدل ) الخاطب(تعبيرا من لفظ 

  بصيغة المثنى  - 

في الوزن  البشير اإلبراهيميوقد يرد اسم الفاعل بصيغة المثنى وورد ذلك عند 

  :اآلتي

  2الناعفَ

 :نحو -ن ومد الالم باأللف والنونبمد الفاء وكسر العي- )الناعفَ( هذا الوزن 

) يحمل ،حمل(ن الفعل الثالثي السالم بصيغة المثنى م) الفَاعالن(على وزن ) الحامالن(

 ردء القَاَوشَ« :البشير اإلبراهيميفي قول بمعناه وورد الوزن ) يفْعل،فَعل(على وزن 

الواعظ أن يَلخُد الضانِفَي الحالنِام للاوء الدقْيمراطيإلَ ةى الج3»راِئز  

  بصيغة الجمع

 البشير اإلبراهيميوقد يرد اسم الفاعل على صيغة الجمع ووجدت أوزانا لذالك عند 

  :في عيون البصائر هي كاآلتي

  ونلُاعفَ -1

 :نحو -لواو والنونبمد الفاء باأللف وكسر العين ومد الالم با- )ونلُاعفَ( هذه البنية

بحذف ) يفل(على وزن ) يرى) (فَعل(على وزن ) رأى(من الفعل الناقص ) نالراؤو(

أي على ) راؤون(بصغة المفرد  فإذا أردت الجمع صغته على ) رائي(العين واسم الفاعل 

:  البشير اإلبراهيميفي قول وجاء ذكر الوزن بمعناه . في حالة الرفع) فاعلون(وزن 

  . 4»يدرِالب بِاتكَوم ارِباإلخْ زِاكرم نع ونيدعب بِاِلي الغَف اؤونالرو«

  

  

                                                
  352:عيون البصائر صثالث كلمات صريحة،  - 1
  126:يراجع المعجم المفصل ص  -2

  .401:عيون البصائر صويح المستضعفين،  - 3
  .108: عيون البصائر صفصل الدين عن الحكومة، - 4
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  1وناعفَ -2

 -بمد الفاء باأللف والعين بالواو وبالنون مع حذف الالم- )وناعفَ( هذه الصيغة

 ،فَعل(على وزن ) يبقَى ،بقي(ن الفعل الثالثي الناقص م) فَاعون(على وزن ) باقون( :نحو

البشير في قول ) فاعون(وجاء ذكر وزن ) فاَعٍ(على وزن ) قبا(واسم الفاعل ) يفْعل

  2»ةاينَالع دقْفَِل طُقُستُ ةبتاألخْ نف ماآلالُو ونولُلُعم وناقُالبو«:  اإلبراهيمي

  3ينلاعفَ -3

في  -بمد الفاء باأللف وكسر العين ومد الالم بياء وبالنون-  )ينلاعفَ( هذا البناء

 )الرائين(والشاهد هنا قوله  4»يناِئالرو ةيْؤالر نع رظَالنَ عطَوقَ«:  اإلبراهيمي البشيرقول 

بحذف العين واسم ) يفل(على وزن ) يرى) (فَعل(على وزن ) رأى(من الفعل الناقص 

أي على وزن ) رائين(بصغة المفرد  فإذا أردت الجمع صغته على ) رائي(الفاعل 

  . صب والجرفي حالتي الن) فاعلين(

  اسم الفاعل من غير الثالثي

  من المزيد بحرف: أوال

  :تقصيت اوزان المزيد بحرف في عيون البصائر وهي كاألتي

  :بصيغة المفرد

  5مفَعل -1

وزن  على) مشَكك( :نحو -بضم الميم وفتح الفاء وجر العين- )مفَعل( هذه البنية

وجاء ذكر الوزن في قول   )يفَعّل ،فعل(على وزن ) يشَكّك ،شكّك(من الفعل ) مفَعل(

  6»ماداله مادوالخَ ككحوالم ككشَالم يهف دجأال و«: البشير اإلبراهيمي

  

                                                
  126:المعجم المفصل صيراجع  - 1
  .85: عيون البصائر صهل دولة فرنسا الئكية، - 2
  126:يراجع المعجم المفصل ص-   3
  .108: عيون البصائر صفصل الدين عن الدولة،  -   4
  126:يراجع المعجم المفصل ص - 5
  .618:عيون البصائر صعبد الحي الكتاني،  - 6
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   1مفْعل -2

 هبِ باقَعا يمبِ«: نحو -ن مع كسر العينبضم الميم وتسكين العي- )مفْعل( هذه البنية

المرِجم مرِغْتَ نرِغْم وتَييب وسرِم(والشاهد هنا قولنا  2»نٍججمن الفعل المزيد بألف  )م

    .)مجرِم(اعل منه واسم الف) يفْعل ،أفْعل(على وزن ) يجرم ،أجرم(

  3مفَعلة -3

 -ن مكسورة مع تاء للتأنيثبميم مضمومة وفاء ساكنة وعي- )مفَعلة( هذا الوزن

من ) مفَعل(على ) مدبِر(أنيث فالمذكر منه بصيغة الت) مفَعلة(على وزن ) مدبِرة( :نحو

في قول  وذكر اللفظ بمعناه ،)يفَعّل ،فَعّل(على وزن ) يدبِّر ،دبّر(الفعل المضعف العين 

    .4»اهتومكُحا وبِهسفْنَبِ ةيينا الدهونُؤلشُ ةُبردلما« :البشير اإلبراهيمي

  5مفَاعل -4

) مخَادع( :ونح -لف وكسر العينبضم الميم ومد الفاء باأل- )مفَاعل( هذه الصيغة

واسم الفاعل  على  )يفَاعل  ،عيخَاد( ،على وزن فَاعل) خادع(من الفعل المزيد بحرف 

 وَأ عِوِدخْا مذَه ريغَ ميهف معز نوم«: في قوله وجاء ذكر الوزن بمعناه  ،)مفَاعل(وزن 

خَماد6»ع    

   7فَعئلم -5

 -ين وكسر الهمزة الزائدةبضم الميم وسكون الفاء وفتح الع- )مفَعئل(هذه البنية 

 ،يطمئن( ،)فعأل(على وزن ) طمأن(من الفعل المزيد ) مفْعئل(على وزن ) مطمئن: (نحو

                                                
  126:يراجع المعجم المفصل ص - 1
  .78: عيون البصائر صوح إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، كتاب مفت - 2
  126:يراجع المعجم المفصل ص - 3
  .89: عيون البصائر صفصل الدين عن الحكومة، - 4
  126:يراجع المعجم المفصل ص - 5
  .82: عيون البصائر صهل دولة فرنسا الئكية،  - 6
  127:يراجع المعجم المفصل ص - 7



75 
 

 اِليالع وتقُ نم كلما يمبِ هدوِزوي«:  البشير اإلبراهيمي، وجاء ذكر اللفظ في قول )يفَعئل

اِئطَ ارِغَالصعتَخْا ما ارطْم1»انًِئم   

   2مفعئلة -6

بضم الميم وسكون الفاء وفتح العين وكسر الهمزة الزائدة -  )مفعئلة( هذه الصيغة

 وجاء ذكر الوزن بمعناه  ،)مفْعئلة(على وزن ) مطمئنة( :نحو -تاء للداللة على المؤنثوبال

  3»ةنَِئمطْم ةنَآم مٍى أملَإال ع عقَال يا فَهنْم سِحالنَ رطاِئَ يرطي«: في مثل قوله

  بصيغة الجمعاسم الفاعل 

  : رصدت من خالل مطالعتي لعيون البصائر أوزانا بصيغة الجمع هي  كاآلتي

  4مفَعلين -1

بميم مضمومة وفاء ساكنة وعين مكسورة مشددة مع مد الالم - )مفَعلين(هذه البنية 

من الفعل  )مفَعلين(على وزن ) معلّمين: (نحو -النون للداللة على صيغة الجمعبالياء و

وجاء ذكر ).مفَعل(على وزن ) معلّم) (يفَعّل ،فَعل(على وزن ) يعلّم ،علّم(المضعف العين 

  . 5»ينملّعت الماَئى ملَع فُرِشْوتُ«: في قوله الوزن بمعناه 

2- فَالماع6ينل  

ومد الفاء بااللف وكسر العين وبالياء والنون  بضم الميم- )ينلاعفَالم( نهذا الوز

بمعنى مدافعين عن حقوقهم، من ) مفَعلين(على وزن ) مقَاوِمين: (ونح -لة على الجمعللدال

 ).مفَاعل(على وزن ) مقاوِم(واسم الفاعل منه  ) فَاعل(على وزن ) قَاوم(الفعل المزيد 

 ونكُا تَم فنَى أعلَع ينوماقَالم مءهاَرني أماوأر«: في قولهبمعناه وجاء ذكر الوزن 

قَالم7"»ةُاوم"   

                                                
  .216:عيون البصائر صلمهاجرين في سبيل العلم، إلى أبنائي الطلبة ا - 1
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  1ونلُعفَمتَ -3

بميم مضمومة وتاء زائدة مفتوحة مع الفاء وكسر العين - )ونلُعفَمتَ( هذا البناء

) تَمرس(يد بحرف من الفعل المز) متَمرِسون( :نحو -وبالواو والنون للداللة على الجمع

) متمرسون( ،)متَفَعل(في المفرد على وزن ) متَمرِس( ،)يتَفَعل ،مرسيتَ) (تَفَعل(على وزن 

 سارِوالفَ مهنْمفَ«: البشير اإلبراهيميفي قول جاء ذكر الوزن بمعناه في الجمع و

تَالمرِمس2 »ون   

   3متَفَعلين -4

فعل لميم وفتح الفاء وكسر العين وبالياء والنون من البضم ا- )متَفَعلين( هذه البنية

بمعنى  )يتَبرم ،تَبرم(من الفعل ) متَفَعلين(على ) متَبرِمين: (نحو -الثالثي المزيد بحرف

وجاء ذكر ). متَفَعل(على وزن ) متَبرِم(واسم الفاعل منه ) يتَفَعل ،تَفَعل(تهرب على وزن  

ا ابزعَأ اتابوالشَ انِبالشُ اءقَى بإلَ تْدَأفَ«: يون البصائرفي قوله في عالوزن يمعناه 

ساخطين لَعى الحياة تَمرِبمبِ  ين4»اه .  

5- فَم5ونلُِئع  

بضم الميم وسكون الفاء وفتح العين وكسر الهمزة الزائدة - )ونلُِئعفَم( هذه البنية

من الفعل المزيد ) مفْعئل(على وزن ) مطمئن( :نحو -لنون للداللة على الجمعوبالواو وا

واسم الفاعل منه ) عئليفَ ،يطمئن( والمضارع منه على ،)فعأل(على وزن ) طمأن(

  6»وننُِئمطْم موه مهونَجيهوي«: مثل قوله فيوجاء ذكر الوزن بمعناه ، )مفَعئل ،مطمئن(

أوزان السم الفاعل من ) 05(قد استخدم خمسة  البشير اإلبراهيميوبهذا يكون 

 .المزيد بحرف بصيغة الجمع
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  :  من المزيد  بحرفيناسم الفاعل : ثانيا

 :ورد في عيون البصائر أوزان للمزيد بحرفين اجتمعت بين المفرد والجمع وهي

  :بصيغة المفرد - 

 :هي التي رصدتها في عيون البصائر من خالل المطالعة صيغ المفردمن 

1 - تَفْم1ةلَع  

بضم الميم وسكون الفاء وفتح التاء الزائدة وكسر العين - )ةلَعتَفْم( هذه الصيغة

ى والق نم اعٍوأنْ ةعبرَأبِ نطَا الوذَه تْفَذَا قَسنْرف إن«: نحو -لة على التأنيثوبالتاء للدال

تَخْالمفَلْأالتَ ةثف ،اخْتَلفَ(اعل من الفعل المزيد والشاهد صوغه اسم الف 2»يرعلى ) يخْتَل

  ).مفْتَعلة(للداللة على المؤنث على وزن ) مخْتَلفة(على صيغة ) يفْتَعل ،افْتَعل(وزن 

  3مفتع - 2

وسكون الفاء وكسر العين مع حذف الالم في حالتي  بضم الميم- )مفتع( بناءهذا ال

 من الفعل )مفْتَع(بمعنى مختبئ على وزن ) مخْتَف: (الفعل الناقص نحو من -الرفع والجر

ال «: في قوله ، وجاء ذكر الوزن بمعناه)يتَفَعل، تَفَعل(على وزن ) ىفيتَخَ، ىفتخ( الناقص

نْيجنْو مهم تَخْمف 4"»انٍي خَف". 

3 - فَتَم5لاع  

 -عينائدة ومد الفاء باأللف وكسر البضم الميم وفتح التاء الز-  )لاعفَتَم( بناءهذا ال 

 ،تَفَاعل(على وزن ) يتَساهل ،تَساهل( لمزيدمن الفعل ا) متَفَاعل(على ) اهلمتَس( :نحو

 ددشَتَوالم ُلاهوالذَ ُلاهالج مهوبِعي شُوف«: في قولهوجاء ذكر الوزن بمعناه ). يتَفَاعل

   6»ُلاهتسمالُو
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4 - 1اعِفَتَم  

 :نحو -سر العين وحذف اللالمضم الميم ومد الفاء باأللف وكب- )اعِفَتَم( هذا الوزن

على وزن ) يتَقَاضى ،تَقَاضى(لالم من الفعل الناقص بحذف ا) عامتَفَ(على وزن ) متَقَاض(

 ٌلصاَو هأنَ«: في قولهوجاء ذكر الوزن بمعناه  ،في حالتي الرفع والجر) يتَفَاعل ،تَفَاعل(

  2»هادهجِ رجَأ اضٍتقَمو هادرى مإلَ

5- تَفْم3لع  

في  -وسكون الفاء وفتح التاء الزائدة وكسر العين ميمبضم ال- )لعتَفْم( هذه البنية

 )مفْتَعل(على وزن  )مصطَبِر(والشاهد هنا  4 »ربِطَصم قَبي مى لَتَا حنَصبرا تَنَنَكولَ«قوله 

ه الضرورة وبمقارنتة بسيطة نجد أن تاء الميزان قابلت الطاء في الفعل البدال استدعت

، فقد أثر اثلة تقدمية على االتصال، وهذه ممتغلبت صفة اإلطباق على االنفتاح«الصوية إذ 

غير المطبق التالي له مباشرة إلى النظير ) ت(الصوت المطبق األول ، فحول الصوت 

  5»)ط(المطبق 

أوزان لصياغة اسم الفاعل من ) 05(استخدم خمسة  البشير اإلبراهيميوبهذا يكون 

 .مزيد بحرفين في عيون البصائرال

  بصيغة الجمع - 

من خالل مطالعة عيون البصائر رصدت األوزان اآلتية السم الفاعل من المزيد 

  :بحرفين بصيغة الجمع وهي كاآلتي

1- تَفْالمع6ينل  

بميم مضمومة وفتح الفاء والتاء الزائدة وكسر العين - )ينلعتَفْالم( هذا البناء 

من الفعل المزيد ) مفْتَعلين(على وزن ) مجتَهِدين: (لة على الجمع نحوللدال - وبالياء والنون
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وجاء ذكر  ،)يفْتَعل ،يجتَهِد( والمضارع منه على  ،)افتَعل(على وزن ) اجتهد(بحرفين 

  .1»يندهِتَجالم ةمِئاَأل يدلقْتَ عنَ ينثدحالم ممه تْالَعتَ دوقَ«: في قولهالوزن بمعناه 

2- فَتَم2ونلُاع  

بضم الميم وفتح التاء ومد الفاء باأللف وكسر العين - )ونلُاعفَتَم( هذه البنية

من الفعل ) فَاعلونمتَ(على وزن ) متَهفتون: (نحوالجمع  للداللة على -وبالواو والنون

على وزن ) هافتمتَ(واسم الفاعل على ) يتَفَاعل ،تَفَاعل(على وزن ) يتَهافَت ،تَهافَت(

 اكرى اإلدلَع ونتُافهتَالم الءُؤه َلقَع ولَو«: في قولهوجاء ذكر الوزن بمعناه ). متَفَاعل(

رِقَتَالمبإلَ ونيفَا بالشَهاعات في د3»يين.  

3- فَنْمل4ينع  

وكسر العين  بضم الميم وسكون النون الزائدة وفتح الفاء- )ينعلفَنْم( ه الصيغةهذ

من الفعل ) منْفَعلين(على وزن ) منْهمكين: (نحوللداللة على الجمع  -ونمع الياء والن

واسم ) ينْفَعل ،ينْهمك( والمضارع منه على  ،)انْفَعل(على وزن ) انْهمك(المزيد بحرفين 

 اددي إعف ينكمهنْمك اَذَ ا إذْنَكُو«: قوله فيبمعناه وجاء ذكر الوزن  .)منفعل،منْهمك(فاعله 

االجت5»اعِم.  

  المزيد بثالثة أحرفاسم الفاعل من : ثالثا

 :ورد في عيون البصائر أوزان ألسماء الفاعلين من المزيد بثالثة أحرف هي 

  :صيغة المفرد

1- مفْتَس6لع   

وكسر  بضم الميم وسكون السين وفتح التاء وسكون الفاء- )لعفْتَسم( هذا الوزن

وبمقارنة بسيطة نجد أن الطاء في الكلمة ) مستَفْعل(على وزن ) مستَطيع: (نحو -العين

                                                
  .621:عيون البصائر صكتاني، ماهو؟ وما شأنه؟،  عبد الحي ال - 1
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تغلبت صفة اإلطباق على  «تقابل التاء في الميزان وهذا تغيير استدعته الضرورة صوتية 

االنفتاح  ، وهذه مماثلة تقدمية على االتصال  ، فقد أثر الصوت المطبق األول ، فحول 

وجاء ذكر الوزن . 1»)ط(غير المطبق التالي له مباشرة إلى النظير المطبق ) ت(الصوت 

  2»يعٍطتَسم ريغَ يعطتَسالم ريصوتُ«: في عيون البصائر البشير اإلبراهيميفي قول  بمعناه

2- مفْتَس3ةلَع   

فاء وكسر بميم مضمومة وسين ساكنة وفتح التاء وسكون ال- )ةلَعفْتَسم( هذا البناء

من الفعل ) مستَفْعلة(على وزن ) مستَوِلية: (نحوالدالة على التأنيث -التاء العين وب

وجاء ذكر الوزن ). يستَفْعل ،استَفْعل( على وزن) يستَولي(أي أخذ عنوة وظلما ) استَولى(

 . 4»انَوِلقُى علَع ةيِلوتَسالم يةماالع اتعزالنَ نم هنََأل مهنْم امظَعتا االسذَهو«: في قولهبمعناه 

4»انَوِلقُع . 

  صيغة الجمع

  .اثناء وطالعتي لعيون البصائر وجدت وزنا واحدا بصيغة الجمع من المزيد بثالثة

1- مفْتَس5ونلُع   

بضم الميم وتسكين السين وفتح التاء والفاء وكسر العين - )ونلُعفْتَسم( هذا الوزن

) مستَعبِدون( :لداللة على الجمع من الفعل المزيد بثالثة أحرف نحول -ومع الواو والنون

واسم  )يستَفْعل ،استَفْعل(على وزن ) تَعبِديس ،استَعبد(من الفعل ) فْعلونمستَ(على وزن 

 مهيلَع نم نال َأو، لَدحَأ مهال لَو كلَ رصتَنْي ملَفَ«: في قوله) مستَفْعل) (مستَعبِد(الفاعل 

  6»وندبِتعسمالُ ونحاتالفَ

  :من مزيد الرباعي

  :رصت من خالل مطالعتي لعيون البصائر وزنا واحدا لمزيد الرباعي هو 
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فَتَمع1لل  

بضم الميم و فتح التاء والفاء وسكون العين وكسر الالم - )للعفَتَم( هذه الصيغة

) تَفَعلَل(على وزن ) يتَزلْزل) (تزلْزل:  (نحوالمضعف رباعي المزيد من الفعل ال -األولى

: البشير اإلبراهيميفي قول ) متَفَعلل(على وزن ) متَزلْزِل(واسم الفاعل منه ) يتَفَعلَل(

»ى َأتَحصبح لْخَتَمالخ تَمالزِلْز ال اسقْتر لَاَر2»ه.  

وزنا السم الفاعل بين ) 32(ن الثيوثن استعمل اثني البشير اإلبراهيميوبهذا يكون 

وما جاء بصيغة المثنى   ،وبين ما جاء بصيغة المفرد ،ما صيغ من الثالثي ومن غيره

  . والجمع
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  اسم المفعول 

لم يحدد القدامى المشتقات ومنها اسم المفعول إال ما جاء عنهم في أثناء اختالفهم 

اج البصريين على كون المصدر أصل االشتقاق، في أصل االشتقاق، وذلك أثناء احتج

  .فرأوا أنه يدل على الحدث والمفعول به

  تعريفه

قد وردت في كتب اللغة تعريفات عديدة السم المفعول، فقد عرفه صاحب الكافي 

والمعتبر منه معنى المفعول ال وزنه  1»ما اشتق من المصدر لمن وقع عليه الفعل«بأنه 

    2»ضارع المبني للمفعولمبني على الم«وهو عنده 

  3»ما صيغ لما وقع عليه فعل فاعل«وعرفه الزموري بأنه 

وقد اجتمعت التعريفات على أن اسم المفعول يدل على الحدث وعلى من وقع عليه 

هذا الحدث، وهو يدل على الثبوت إذا ما قيس بالفعل ، وعلى الحدوث  إذا ما قيس 

  .بالصفة المشبهة

   صياغته

للغة أن صياغة اسم المفعول من الثالثي تكون على وزن مفعول، جاء في كتب ا

كمضارعه المبني للمفعول، بجعل ميم مضمومة زائدة في «ويصاغ من غير الثالثي 

على وزن اسم «، وقال الزموري أنه يصاغ من غير الثالثي 4»موضع حرف المضارعة

  5»فاعله مع فتح ما قبل اآلخر
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   البصائر المفعول وداللته في عيوناسم 

  اسم المفعول من الثالثي

 )19(في عملية رصد ألسماء المفعولين في عيون البصائر استقصيت تسعة عشر

  .الفعل أقساموزنا مقسمة بين 

  :اسم المفعول من الثالثي- 

1- فْم1ولع  

) ملْموم(نحو  -بفتح الميم وتسكين العين ومد العين باأللف- )ولعفْم(هذا الوزن 

 ،يفْرِقُ(الثالثي الصحيح ) قَفَر(و) ملْموم ،يلُم(الفعل المضعف ) لم(ين من الفعل )مفْروق(و

، فجاء اسم المفعول من الثالثي على )مفْعوال ،يفْعل ،فَعل(على وزن ) روقمفْ(فهو ) فَرقَا

  وفي ذلك قال ابن مالك  2)مفْعول(وزن 

  3ة مفعول كآت من قصدوفي اسم المفعول الثالثي أطرد          زن

 برا الغَوإذَ«: البشير اإلبراهيميفي قول  ) وملموم ،مفروق( ووردت الكلمتين 

مِلذَ نك الهالَ ِلكَيمومِلم يزشَ ُلايقُروإذَه ،تَا الود فْم4»وقٌر .  

ا ذَه روزى يضا ميمف يِالح دبع انكَ«في موضع آخر  البشير اإلبراهيميوقد قال 

طَالون داعفْنَا ِليسه أو مدعاو من أصاِئقَدوالشاهد هنا قوله  5»ه)وعدمن الفعل الناقص ) م

تقلب ألفه وتعود إلى أصلها في ) دعا(والذي آخره ألف أصلها واو ذلك أن الفعل ) دعا(

قلبة عن األلف في واو وفي صياغة اسم المفعول تدغم الواو المن) يدعو: (المضارع فنقول

  6)مدعو(المفعول فيصبح اسم المفعول 

  :وقد يأتي اسم المفعول على صيغة الجمع نحو

                                                
  .132: والمعجم المفصل، ص  ،88: ص ،یراجع شرح مختصر التصریف العزي  1
  .178: ، ومعجم المصطلحات، ص132: يراجع نفسه، ص  2
  .1/426ضح المسالك ، ، وأو3/137شرح ابن عقيل،   3
  .611: عيون البصائر، صسجع الكهان،   4
  .619: عيون البصائر، صعبد الحي الكتاني، ماهو؟ وما شأنه؟،   5
  .132: يراجع المعجم المفصل، ص  6
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2- فْم1ونولُع  

او بفتح الميم وتسكين الفاء ومد العين بالواو والالم وبالو- )ونولُعفْم( هذا البناء

عف من الفعل المض) ولونمفْع(على وزن ) مجرورون: (للداللة على الجمع نحو -والنون

)جر،رور،يجرورون(جمع وفي صيغة ال) مجل(على وزن ) مجرل ،فَعمفْعول ،يفْع (

 اعبواألتْ«: البشير اإلبراهيميفي قول  بمعناها للجمع، وجاء ذكر الكلمة) مفْعلُون(للمفرد 

المجرورون بالمجاور2»ة   

   المعهود فيأتي على وزنوقد يرد اسم المفعول على غير الوزن 

  3فعيل -3

: البشير اإلبراهيميفي قول   -بفتح الفاء ومد العين بالياء- )فعيل( هذه البنية

واألصل أن يصاغ منه  4الثالثي المهموز بمعنى السجين السياسي) َأسر(من الفعل ) أسيرا(

ى أن دلت عل) فعيل(على وزن ) أسير(على أن ). مأسور(أي ) مفعول(منه على وزن 

) مفعول(أبلغ من صيغة  )فعيل(ثم إن صيغة   .الوصف قد وقع بصاحبه بحيث أصبح ثابتا

التي تفيد الشدة ) فعيل(تدل على  الشدة والضعف في الوصف بخالف ) مفعول(وأشد ، ف

مفعوال يقبل معناه الشدة والضعف، وبعد «والمبالغة في الوصف، فقد ذكر ابن الناظم أن 

في ) أسير(وورد ذكر . 5»يصل إال حيث يكون معنى الحدث فيه أشدالنقل إلى فعيل لم 

  . 6»هنجي سف ايرسَأ يدمالح دبع تَاوم«: البشير اإلبراهيميقول 

يختلف عن مفعول في ثالثة أمور أحصاها ) مفعول(بمعنى ) فعيال(ثم إن 

ى وجه الثبوت أو أن الداللة على الوصف قد وقع على صاحبه عل«: السامرائي في قوله

على هذا أبلغ من  )فعيل(قريب من الثبوت فأصبح فيه كأنه خلقة أو طبيعة ، فيكون 

  .مفعول في الوصف

                                                
  .133: یراجع المعجم المفصل، ص  1
  .201: ص ، عيون البصائركلمتنا عن األئمة،   2
  .135: ع المعجم المفصل، صويراج .55: معاني االبنية، ص   3
  .323: ص ،القاموس المحیط   4
  .226: يراجع شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، ص 5
  .684: عيون البصائر صدكرى عبد الحميد بن باديس،   6
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أشد من ) بفعيل(إال إذا اتصف به صاحبه، ثم إن الوصف ) فعيل(وال يطلق وصف 

   1»)مفعول(

  2فَعيلة -4

) رهينة( :نحو -في آخره اءبفتح الفاء ومد العين بالياء وبالت-  )فَعيلة( هذه البنية

الثالثي الذي األصل فيه أن يصاغ على وزن ) رهن(من الفعل الثالثي  )فَعيلة(على وزن 

مفترنا بالتاء للداللة على التأنيث لكن اسم المفعول هنا ورد على ) مفعولة(للمذكر ) مفعول(

م من الوصف إلى حولت االس التي اسم المفعول وقد جيء بالتاء في نهاية) فَعيل(وزن 

لم تطلق على وصف الشخص بل اطلقت على ما اتخذ لذلك سواء كان ) فالرهينة(االسمية 

عن كونها وصفا للشخص إلى كونها اسما ) فعيلة(مذكرا أو مؤنثا، فقد خرجت صيغة 

  . 3»نازأح ةُينَهر يفهِ«: البشير اإلبراهيميوجاء ذكرها في قول . لذلك الشيء

         ن غير الثالثياسم المفعول م

وقد صيغ اسم المفعول من غير الثالثي على أوزان عدة تعد سماعية وقد ضبطتها 

  قاعدة قال فيها ابن مالك

   4وان فتحت منه ما كان انكسر              صار اسم مفعول كمثل المنتَظَر 

ء أي أنه يصاغ من غير الثالثي على وزن المضارع المبني للمجهول مع إبدال يا

  .المضارعة ميما مضمومة

من غير الثالثي حاولت رصدها  البشير اإلبراهيميوقد وردت أبنية كثيرة عند 

  : ومن أمثلتها

  اسم المفعول من المزيد بحرف: أوال

اوزان تندرج ضمن هذا ) 03(من خالل مطالعتي لعيون البصائر تقصيت ثالثة 

 الباب وهي كاآلتي

                                                
  .55: يراجع معاني األبنية، ص 1
  .133: ، ویراجع المعجم المفصل، ص55: معاني األبنیة، ص  2
  .382: عيون البصائر صيس، عادت لعترها لم  3
  .1/426، ويراجع أوضح المسالك  3/137شرح ابن عقيل،   4
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    1مفْعل -1

من ) المحكَم: (نحو -بميم مضمومة وتسكين الفاء وفتح العين- )لمفْع(هذا الوزن 

عول وبفتح ما قبل آخره نحصل على اسم المف) يحكم ،أحكم(الفعل المزيد بحرف واحد 

فاسم المفعول على وزن  ،للمجهول) يفْعل(للمعلوم و) يفْعل ،أفْعل(على وزن ) محكَم(

ي انطَيالشَ يربِدا التَذَه ونكُي نَأ اٌلحوم«: في  قولهوجاء ذكر الوزن بمعناه  ). مفْعل(

المكََحخَ مجِا لفَاص م2»ةَالَز . 

  3مفْعلة -2

: نحو -تح العين المشددة وبالتاءبميم مضمومة وتسكين الفاء وف- )مفْعلة( هذا البناء

زن اسم مفعوله على المزيد بحرف واحد وجاء و) قدم(من الفعل المضعف العين ) مقدمة(

وجاء ذكر  ) مفعلة(وزن المضارع مع فتح ما قبل آخره ملحقا بتاء للتأنيث فكان الوزن 

  . 4»وعِرى الفُلَع ةٌمدقَم وَلاألص أن كرِدال ي ٍلاقع يَأو«: في قولهالوزن بمعناه 

3- لُفْم5ونع  

تشديد العين المفتوحة وبالواو بضم الميم وفتح الفاء و-  )ونعلُفْم( هذه الصيغة

بصيغة  البشير اإلبراهيميومن أمثلتها في عيون البصائر قول  للداللة على الجمع -والنون

 ،يجدد) (فعل(على وزن ) جدد(، من الفعل )المفَعلون(على وزن ) مجددون: (الجمع

في جاء ذكر الوزن بمعناه و ).مفَعلون(والجمع ) مفَعل،يفعل(على وزن ) مجدّدون ،مجدّد

ا عضو ونددجالم اهري ةيادالع اتوفَلُْأالم نع وجروالخُ«: قوله في عيون البصائر

  .6»رِسُألِل

 
  

                                                
  .132: يراجع المعجم المفصل، ص  1
  .419: عيون البصائر، صأهي حملة حربية؟، ...ويحهم   2
  .134: یراجع المعجم المفصل، ص  3
  .45: عيون البصائر، صجمعية العلماء، أعمالها ومواقفها،   4
  .134: ع المعجم المفصل، صیراج  5
  .629:عيون البصائر، صالرجال أعمال،   6
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   اسم المفعول من المزيد بحرفين: ثانيا

  : وردت أوزان للفعل المزيد بحرفين في عيون البصائر وهي

  1متَفَاعل -1

: مثل - بضم الميم وفتح التاء ومد الفاء باأللف وفتح العين- )اعلمتَفَ( هذا الوزن

وجاء  ).متَفَاعل،يتَفَاعل،تفَاعل(على وزن ) متَداعى ،يتداعى،تداعى(من الفعل ) متداعى(

 هينده ِلصالى إخْلَل عامى كَفَطَصم انكَ«: في قوله في عيون البصائرذكر الوزن بمعناه 

وطَونه يجِواُأل هةَم المرِصإلَ ةَيقَى ماالفَم الخة ظْالعى متَالمد2»ىاع.  

  3مفتَعل -2

: نحو -لزائدة وفتح العينبضم الميم وتسكين العين وفتح التاء ا- )مفتَعل( هذا البناء

واسم المفعول  ) يفتَعل ،ينتهك(والمضارع منه   ،)افتَعل ،انتهك(من  الفعل ) فمنتهك(

  .4»كهتَنْم ضروالع«: في قولهوجاء ذكر الوزن بمعناه . )مفْتَعل ،هكمنت(

  5مفْتَعلة -3

 تح العينبضم الميم وتسكين العين وفتح التاء الزائدة وف- )مفْتَعلة( هذه البنية

، ) افتعل(على وزن  )ائتم(من الفعل ) ةمفْتَعل(على وزن ) مؤتمتة: (ومن أمثلتها -وبالتاء

) مفتَعل(على وزن  أي) يفْتَعل(على ) يأتم(سم المفعول منه على وزن مضارعه وجاء ا

م امِإبِ ةٌمتَْؤمو«: في قولهوجاء ذكر الوزن بمعناه . تاء للداللة على التأنيث هوقد لحق آخر

ال يلُصاإلْئ حتم بِاُمه رِي شَفيعة 6»ِلقْالع .  

على وزن ) اصطنع(من الفعل  )مصطنعة: (نحووقد يلحق الوزن تغيير 

وبمقارنة بسيطة نجد أن الطاء في الفعل تقابل تاء الميزان أي أن ). مفتعل ،يفتعل،افتعل(

أصل الطاء تاء، وقد انقلبت التاء طاء نتيجة ابدال استدعته الضرورة الصوتية للتوافق 

                                                
  .133: يراجع المعجم المفصل، ص  1
  .46: عيون البصائر، صجمعية العلماء، أعمالها ومواقفها،   2
  134:   یراجع المعجم المفصل، ص  3
  .371: عيون البصائر، صماي،  08ذكرى   4
  .134: ص ،یراجع المعجم المفصل  5
  .524: عيون البصائر، صقيمة عواطف المسلمين في نظر فرنسا،   6
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وهذه مماثلة انقلبت صفة اإلطباق على االنفتاح «الصوتي بين الطاء والصاد والتاء إذ 

غير المطبق ) ت(تقدمية على االتصال، فقد تأثر الصوت المطبق األول، فحول الصوت 

في قوله في عيون وذكرت البنية بمعناها  1»)ط(الثاني له مباشرة إلى النظير السابق 

 ُلابِقَتُ يِالت ةَييدلقْة التَراَيالزِ هذه راِئزوا الجورزتَ أن عاقوالو ةيقَقالح وديس«: البصائر

ظَبالمرِاه المنَطَصع2»ة.  

4- تَفْالم3ونلُع  

 ،التاء الزائدة وفتح العينبضم الميم وتسكين العين وفتح - )ونلُعتَفْالم( هذه الصيغة

على وزن ) اؤتمن(اسم مفعول للفعل ) مفْتَعلون(على وزن ) فالمؤتمنون(  -الواو والنونبو

البشير في مثل قول  ) المؤتمنون(وجاء لفظ  ،)مفتَعل(ومفرد اسم المفعول ) ليفتَع،افتعل(

   4»هِئاقَى بلَع وننُمتَْؤالم هاسرح مهنََأوبِ«: اإلبراهيمي

أوزان للمزيد بحرفين للداللة على اسم ) 04(وبهذا ذكر في عيون البصائر أربعة 

  .المفعول

  : رفاسم المفعول من المزيد بثالثة أح

للمزيد بثالثة أحرف )  01(من خالل مطالعتي لعيون البصائر تقصيت وزنا واحدا 

  : هو

   5مستَفْعل -1

بضم الميم وتسكين السين الزائدة وفتح التاء وتسكين الفاء - )مستَفْعل( هذه الصيغة

لى ع) احمستب،يستبيح،استباح(عل المزيد بثالثة أحرف من الف) مستباح: (مثل -العينوفتح 

 نن موملظْق الماَفَوَأ«: في قولهوجاء ذكر الوزن بمعناه ). مستَفْعل ،يستفْعل ،استفعل(وزن

  .6»حاتبسم ىمى حلَع وِلهالذُ ةرمغَ

                                                
  .373: يراجع أبنية المصدر في الشعر الجاهلي، ص  1
  .77: عيون البصائر، صكتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية الفرنسية،   2
  .134: ص ،یراجع المعجم المفصل  3
  .470: عيون البصائر، صإبليس يأمر بالمعروف،   4
  .134: ص ،المعجم المفصلیراجع   5
  .410: عيون البصائر، صحدثونا عن العدل فإننا نسيناه،   6
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  : الرباعيإسم المفعول من 

   :بالرباعي ن اآلتيةوزمطالعتي لعيون البصائر تقصيت  من خالل  

   1مفَعلل -2

 -مع فتح الالم األولىبضم الميم وفتح الفاء وتسكين العين - )للمفَع( هذا البناء

) فَعلَل(على وزن ) ضعضع(من الفعل الرباعي المضعف ) مضعضعا( :نحو

في  )مضعضعا( وجاءت الكلمة. )يفَعلل(على وزن  2أي مختال) مضعضع،يضعضع(

  . 3»اورسكْم أو اعضعضم بلقَنْيفَ«: قوله

 يقزِمى تَلَوع«: البشير اإلبراهيميظ على اسم الفاعل والمفعول في قول دلت ألفاو

الصفيحة ي َأالتتْلَما القُهةُو لَعى الضعقَ، فَ فلَبهكْا مركَا ههنا للداللة ) فمختار( 4»ارٍتَخْم

  .على اسم المفعول ويستشف هذا من سياق الحديث

رباعي في عيون لل) 01( د استعمل صيغةق البشير اإلبراهيمييكون وبهذا 

  .البصائر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  132: يراجع المعجم المفصل، ص  1
  .684 ،القاموس المحیط   2
  .32: عيون البصائر، صجمعية العلماء، أعمالها ومواقفها،   3
  .132: ، صفصل الحكومة عن الدين، عيون البصائر   4
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  الصفة المشبهة

لم يذكر القدماء معناها إال عرضا أثناء حديثهم على أبنية الفعل من حيث التعدي 

  واللزوم

  تعريفها

عل الالزم تدل على وصف فصيغة مشتقة من ال« اصطلح على تعريفها على أنها

  1»وصف ثبوتا يشمل األزمنة المختلفةوعلى موصوف به، وعلى ثبوت ذلك ال

  الصفة المشبهة في عيون البصائر صيغ

ومن خالل  ،م الدال على الخصالا القياسية وفق بناء الماضي الالزتتوزع صيغه

  :تصفحي لعيون البصائر رصدت األوزان اآلتية 

   2لعأفْ -1

س الثالثي وهو مقي -وتسكين الفاء وفتح العين بفتح األلف- )لعأفْ( هذا الوزن

بضم ) فَعل(على وزن ) حمر(من الفعل الثالثي الالزم  ) أحمر: (نحو  3للداللة على لون

البشير في قول ) أحمر(وورد اللفظ  ،)أفْعل(والصفة المشبهة منه على وزن  ،العين

  4»رِمحاَأل مِبالد مهقَح ونذُخُْأيس مهوإنَ«:   اإلبراهيمي

من الفعل الثالثي  الدال على عيب ) أعوج( :نحو 5ى عيبويدل نفس الوزن عل

في قول ) أعوج(، وورد اللفظ ) َأفْعل(وصيغة الصفة المشبهة منه على وزن ) عوج(

  قنطمبالَ لوءممالَ هيرِرِقْي تَف يماصالع نَأ ركُذْاَفَ كِلذَ تُركَا ذَإذَ«:  البشير اإلبراهيمي

  6»جِِوعاَأل

  

                                                
و ، 277: ص ،وشرح قطر الندى ،1/21والمنصف  ، 99- 3/97واألصول في النحو،  ،31 ،4/28،30: یراجع الكتاب  1

وتصریف األسماء  ،32: ص ،متون في اللغة العربیة ،ومتن الكافیة  ،231: ص ،اإلعجاز الصرفي في القرآن الكریم
  .289: والمعجم المفصل ص  ،385: ص ،وحاشیة ابن حمدون ،160: ص ،واألفعال

  .290: جع المعجم المفصل ، صیرا  2
  .290: ص ،والمعجم المفصل  ،384: ص ،حاشیة بن حمدون ،یراجع  3
  .502: عیون البصائر ، صالعرب والیھود في المیزان عند األقویاء،   4
  .290: ص ،یراجع المعجم المفصل  5
  .89: ص ،عیون البصائرفصل الدین عن الحكومة،   6
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  1الءعفَ -2

وهي  -م باأللف وبالهمزةالبفتح الفاء وتسكين العين ومد ال- )الءعفَ( هذا البناء

من الفعل ) حمراء:  (انحو 2مقيس مؤنث أفعل  وقد تكون هذه الصيغة للداللة على لون

والصفة المشبهة منه على وزن  ،بضم العين) فَعل(على وزن ) حمر(الثالثي الالزم  

: في قوله البشير اإلبراهيميعند  ) حمراء( وجاء ذكر اللفظ ،)فَعالء(نثها على ومؤ) أفْعل(

  3»ةيرِالحكَ اءرمح نْبعثُي تَالت ةيكالز اءمالد هذى هوإلَ«

من الفعل الثالثي  الدال على ) عوجاء( :نحو 4كما تدل نفس الصيغة على عيب 

على ) عوجاء(والذي مؤنثه ) َأفْعل(ه على وزن وصيغة الصفة المشبهة من) عوج(عيب 

 اءجولعا ةُيارِاإلد يباِلساَأل هذهو«:  البشير اإلبراهيمي، وورد اللفظ في قول )فَعالء(وزن 

ي فَالتضحه5»قُا الح  

من الفعل الثالثي الالزم ) عوراء:  (نحو 6كما  تدل نفس الصيغة  على حلية

والذي مؤنثه ) أفْعل(على وزن ) أعور(والصفة المشبهة منه على ) رعوِِ(المكسور العين 

:  في عيون البصائر في قوله بمعناه ، وجاء ذكر الوزن)فَعالء(على وزن ) عوراء(

  7»اءروالعي ف ونتُاوفَتَي كِلذَكَ«

  8فَعالن -3

وهي  - م باأللف وبالنونالبفتح الفاء وتسكين العين ومد ال- )فَعالن(هذه البنية 

:  نحو 9الدال على حرارة باطنية) فَعل(مقيس الفعل الثالثي المكسور العين على وزن 

والصفة  ،بكسر العين) فَعل(على وزن ) غَضب(من الفعل الثالثي الالزم  ) غَضبان(

                                                
  .290: یراجع المعجم المفصل، ص  1
  .290: ص یراجع المعجم المفصل،  2
  .637عیون البصائر دمعة على منصف،  3
  .290: ص ،یراجع المعجم المفصل  4
  20: عیون البصائر ، صاستھالل،    5
  .290: ص ،یراجع المعجم المفصل  6
  .388: عیون البصائر، صنصف السلب، .... الشك في اإلیجاب   7
  .291 ،290: یراجع المعجم المفصل، ص  8
  291: صً  ،یراجع المرجع نفسھ  9
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ي ف البشير اإلبراهيميعند  )غضبان( ، وجاء ذكر اللفظ)فَعالن(المشبهة منه على وزن 

  1»ادرِح نااًبضغَ اَلوالز«: قوله

  2فعلى -4

وهي  -م باأللف المقصورةالبفتح الفاء وتسكين العين ومد ال- )فعلى( هذه الصيغة

) غضبى:  (للداللة على حرارة باطنية نحو وقد تكون هذه الصيغة)  فَعالن(مقيس مؤنث 

والصفة المشبهة منه  ،ر العينبكس) فَعل(على وزن ) غَضب(من الفعل الثالثي الالزم  

البشير عند ) غضبى(وجاء ذكر اللفظ  ،)فَعلى(ومؤنثها على ) فَعالن(على وزن 

  3»قزمالتَ دى حا إلَنَيلَع ىبضغَ ةُومكُالح«: في قوله اإلبراهيمي

  4فََعِيل -5

من الفعل  )عظيم: (نحو قوله -الفاء ومد العين بالياء بفتح- )فََعِيل( هذا الوزن

والصفة المشبهة منه على وزن )  فَعل(على وزن ) عظُم(الثالثي الالزم المضموم العين 

 تْانَكَ يمٍظعل ام سْأر يهو«:  البشير اإلبراهيميفي قول  ) عظيم( ، وورد اللفظ)فَعيل(

  5»هن بِيعتَستَ

  6فَعلَة -6

لالزم وهي مقيس الثالثي ا -وبالتاء لعينتح الفاء وتسكين ابف- )فَعلَة( هذا البناء

والصفة ) فَعل(على وزن ) عذُب(من الفعل الثالثي الالزم ) عذْبة: (نحو)  فَعل(على وزن 

 ةًاديزِو« : البشير اإلبراهيميفي قول  بمعناه  وجاء ذكر الوزن ،)فَعلَة(المشبهة منه على 

ذْعطَْأ ةٌبلًَو من ذْعبنْالهِ ة7»يِد  

  

  

                                                
  .474: ص ،عیون البصائرأرحام تتعاطف،   1
  .291: ص ،یراجع المعجم المفصل  2
  .178: عیون البصائر، ص؟، ...فمن الحكم....خصمان  3
  .291: ص ،یراجع المعجم المفصل  4
  .85:عیون البصائر، صھل دولة فرنسا الئكیة؟،   5
  .291: ص ،فصلیراجع المعجم الم  6
  .167: عیون البصائر،صقضیة فصل الدین، نظرتنا إلیھا،   7
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  1فُعلَة -7

وهي مقيس الثالثي الالزم : وبالتاء ضم الفاء وتسكين العينب )فُعلَة( هذه الصيغة

) فَعل(على وزن ) صلُب(من الفعل الثالثي الالزم ) صلْبة: (نحو قولنا)  فَعل(على وزن 

:  براهيميالبشير اإلفي قول  بمعناه  وجاء ذكر الوزن ،)فَُعلَة(والصفة المشبهة منه على 

»وشْقةً رلْص2»ةًب  

  3فَعال -8

لالزم على وهي مقيس الثالثي ا  -الفاء ومد العين  باأللف بفتح-  )فَعال( هذه البنية

والصفة ) فَعل(على وزن ) جبن(من الفعل الثالثي الالزم ) جبان: (نحو)  فَعل(وزن 

 همرِحفَ«:  البشير اإلبراهيميفي قول  بمعناه  وجاء ذكر الوزن ،)فَعال(المشبهة منه على 

الجبان وحازه قْالم4»ماُد   

9- 5الءفُع  

وهي  -م باأللف وبالهمزةالبضم الفاء وتسكين العين ومد ال- )الءفُع( هذا الوزن

من الفعل الثالثي ) جبان: (نحو)  فَعل(لالزم على وزن مقيس الثالثي ا) فعال(جمع  

،  )فُعالء(وجمعها على  )فَعال(والصفة المشبهة منه على ) فَعل(لى وزن ع) جبن(الالزم 

 تْاموال نَ«في  ) جبناء(: في قوله البشير اإلبراهيميعند  بصيغة الجمع  وجاء ذكر اللفظ

  6»اءنَبالج نيعَأ

  7فَاعل - 10

س الثالثي وهي مقي -وبالتاء الفاء األلف وكسر العين، بمد- )فَاعل( هذا البناء

على وزن ) صحب(من الفعل الثالثي الالزم ) صاحب: (نحو)  فَعل(زن الالزم على و

                                                
  .291: ص ،المعجم المفصل  1
  .205:عیون البصائر، صكلمتنا عن األئمة،   2
  .291: ص ،یراجع المعجم المفصل  3
  .602: عیون البصائر، صسجع الكھان،   4
  .291: یراجع المعجم المفصل، ص  5
  .201: عیون البصائر،ص كلمتنا عن األئمة،  6
  .291: یراجع العجم المفصل، ص  7
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البشير في قول  بمعناه  وجاء ذكر الوزن ،)فَاعَل(والصفة المشبهة منه على ) فَعل(

    1».جِالح نم هباحص عنَمي عمج  يهِ، فَمِلسى المإلَ ةبنساِلا بِأم«: اإلبراهيمي

  2فَعل - 11

من الفعل الثالثي ) صعب( :نحو  -وتسكين العينبفتح الفاء - )فَعل(هذه الصيغة 

بمعناه ، وجاء ذكر الوزن )فَعل(والصفة المشبهة منه على ) صعب(الالزم المضموم العين 

  3»ونهي بٍعص ُلكُفَ«:  البشير اإلبراهيميفي قول 

  4فَعلَة - 12

من ) صعبة( :نحو) فَعل( وهي مؤنث -بفتح الفاء وتسكين العين- )علَةفَ( هذه البنية

) صعب) (فَعل(والصفة المشبهة منه على ) صعب(الفعل الثالثي الالزم المضموم العين 

: البشير اإلبراهيميبمعناه في قول  ، وجاء ذكر الوزن)صعبة(أي ) فَُعلة(على   ومؤنثها

  5 »ةٌبعصا هسفْي نَف ةَيضالقَ نَأل هنْا مذَه ُلكُ سيولَ«

   6فُعال - 13

لالزم وهي مقيس الثالثي ا  -الفاء ومد العين  باأللف بضم- )فُعال( هذا الوزن

) فَعل(على وزن ) شَجع(من الفعل الثالثي الالزم ) شُجاع: (نحو)  فَعل(على وزن 

:  البشير اإلبراهيميفي قول  بمعناه الوزن وجاء ذكر ،)فَُعال(والصفة المشبهة منه على 

 »أمْأا رالشُ ياعِج العِلاق الحصيف الموبِ ونِزميزان العِلد والح7»ق  

  8أفْعل - 14

وهي مقيس الثالثي   -وتسكين الفاء وفتح العينبفتح األلف - )أفْعل( هذا البناء

) فَعل(على وزن ) عجم(لفعل الثالثي الالزم من ا) أعجم: (نحو)  فَعل(لالزم على وزن ا

                                                
  .59: عیون البصائر، صفي الحج،   1
  .291: یراجع المعجم المفصل، ص  2
  .339: عیون البصائر، صدعوة مكررة إلى اإلتحاد،   3
  .291: یراجع المعجم المفصل، ص  4
  .187: عیون البصائر، صالطویل، ....القضیة ذات الذنب   5
  291: راجع المعجم المفصل، صی 6
  .276: عیون البصائر، صمعھد عبد الحمید بن بادیس،    7
  291: یراجع المعجم المفصل، ص  8
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:  البشير اإلبراهيميوجاء ذكر الوزن في قول  ،)أفْعل(والصفة المشبهة منه على 

»وبِ وذُذُي الشُهِتَنْيبعضهم في الرحمى َأإلَ ةن يفَق إحانُسه لَعى الحياَأل انِوع1»مِج  

  2فَعالء - 15

وهي  -بفتح الفاء وتسكين العين  ومد الالم باأللف وبالهمزة- )الءفَع( هذه الصيغة

على ) عجم(من الفعل الثالثي الالزم ) أعجم: (نحو)  فَعل(لالزم على وزن مقيس الثالثي ا

وجاء  ،)فَعالء(على وزن )  عجماء(ومؤنثه ) أفْعل(والصفة المشبهة منه على ) فَعل(وزن 

 مِكْي حف َلخُدتَفَ اءمجع حرج نكُتَ ملَو «: البشير اإلبراهيميول بمعناه في قذكر الوزن 

الجب3»را  

وزنا لصفة المشبهة ) 15(قد استخدم خمسة عشر  البشير اإلبراهيميوبهذا يكون 

أوزان  دلت على ) 06(أوزان ومنها ستة ) 08(منها ما دل على المذكر وهي ثمانية 

  . واحدا للداللة على الجمع) 01( المؤنث كما استعمل وزنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .661: عیون البصائر،صمحمد خطاب،   1
  .291: یراجع المعجم المفصل، ص 2
  .419: عیون البصائر، ص، ..أھي حمالة حربیة؟ .....ویحھم  3
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  صيغ المبالغة

  :تعريفها

أسماء مشتقة من الفعل الثالثي الالزم أو  «أشار العلماء قديما إلى معناها على أنه 

  1»المتعدي للداللة على ما يدل عليه إسم الفاعل مع تأكيد المعنى وتقويته والمبالغة فيه

  : صيغة المبالغة في عيون البصائر

وقد حاولت  ،اتفق العلماء على أن لصيغ المبالغة أوزان قياسية وأخرى سماعية

  .تقصيها في عيون البصائر

  في عيون البصائر االوزان القياسية- 

  : من خالل مطاعلتي لعيون البصائر تقصيت األوزان القياسية األتية لصيغ المبالغة

   2العفَ -1

من  الفعل ) جبار: (نحو -مشددة باأللفال العين بفتح الفاء ومد- )العفَ( هذا الوزن

، وإذاما أردنا )متَفَعل(على وزن ) متَجبِر(واسم الفاعل منه على ) تفَعل(على وزن  )تجَبُر(

 وجاء ذكر الوزن بمعنى تعالى وتكبر )جبار(فقلنا ) فَعال(منه مبالغته صغناه على وزن 

 مِكْي حف َلخُدتَفَ اءمجع حرج نكُتَ ملَو«:  قوله في البشير اإلبراهيميعند  بمعناه 

الجّ3»ارِب .  

  4فَعّالين -2

 -لنونبفتح الفاء ومد العين المشددة باأللف وبمد الالم بالياء وا- )فَعّالين( هذا البناء

في  البشير اإلبراهيميعند  بمعناه وجاء ذكر الوزن) ينجبار: (للداللة على الجمع  نحو

  5»ينارِبّالج ينرِمعتَسالم الءُؤه اهوفَْأ نم جرخْتَ ةٌملكَ تْربكَ«:  قوله

  

  

                                                
والمسائل الصرفیة في . 294: ص: ویراجع المعجم المفصل ،1/123واألصول في النحو،  ،1/110یراجع الكتاب،    1

  .322: ص ،لسان العرب
  .294: والمعجم المفصل، ص ،153: ص ،یراجع تصریف األسماء واألفعال  2
  .419: ص،عیون البصائر، ..أھي حملة حربیة؟.....ویحھم  3
  .294: یراجع المعجم المفصل، ص 4
  .387: عیون البصائر، صنصف السلب، .... اإلیجابالشك في   5
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   1فعل -3

على  )حذُر(من  الفعل ) حذر: (نحو -لفاء وكسر العينبفتح ا- )فعل( هذه البنية

مبالغته  ، وإذاما أردنا منه)فَاعل(على وزن ) حاذر(واسم الفاعل منه على ) فَعل(وزن 

البشير عند بمعناه  وجاء ذكر الوزن ،بمعنى الفطن )حذر(فقلنا ) فَعل(صغناه على وزن 

  2»اقواألس بِلُقَتَ نم رِذالح رِاجِالتَكَ «:  في قوله اإلبراهيمي

  3فَعلة -4

على  )حذُر(من  الفعل ) حذر: (نحو -لفاء وكسر العينبفتح ا- )فَعلة( هذه الصيغة

، وإذاما أردنا منه مبالغته )فَاعل(على وزن ) حاذر(واسم الفاعل منه على ) علفَ(وزن 

) فَعلة(على وزن ) حذرة(وإذا ما أردنا المؤنث قلنا ) حذر(فقلنا ) فَعل(صغناه على وزن 

 ةًرذح ةًظَقي تْحبصَأ ةَماُأل نِإو«: في قوله البشير اإلبراهيميعند  بمعناه وجاء ذكر الوزن

من هذه نَالماور4»ات  

  5عيلفَ -5

على  )علم(من  الفعل ) عليم: (نحو -مد العين بالياءبفتح الفاء و- )عيلفَ( هذه البنية

، وإذاما أردنا منه مبالغته )فَاعل(على وزن ) عالم(واسم الفاعل منه على ) فَعل(وزن 

في  البشير اإلبراهيميعند  بمعناه  الوزن وجاء ذكر) عليم(فقلنا ) فَعيل(صغناه على وزن 

  6»يملالع حراالس يِالح دبع ناكَفَ «قوله 

أوزان لصيغة المبالغة ثالثة ) 05(استخدم خمسة  البشير اإلبراهيميوبهذا يكون 

جاء بصيغة الجمع في حين دل آخر على ) 01(منها دلت على المذكر وواحد ) 03(

  .المؤنث

  

  

                                                
  .294: والمعجم المفصل، ص  ،155: ص ،یراجع تصریف األسماء واألفعال 1
  .225: عیون البصائر، صحقائق،   2
  .294: یراجع المعجم المفصل، ص  3 

  .29: عیون البصائر، صالتعلیم العربي،   4
  .294: المعجم المفصل، صو ،154:ص ،یراجع تصریف األسماء واألفعال  5
  .620: عیون البصائر، صعبد الحي الكتاني، ماھو ؟ وما شأنھ؟،   6
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  : اعيةاالوزان السم

  : البشير اإلبراهيميمن األوزان السماعية التي رصدتها عند و 

  1فُعال -1

 بمعنى مبالغة في ) عباد: (نحو -مد العين باأللفبضم الفاء و-  )فُعال( هذا الوزن

على وزن ) عابِد(واسم الفاعل منه على ) فَعل(على وزن  )عبد(من  الفعل  العبادة

وجاء ذكر الوزن ) عباد(فقلنا ) فَُعال(منه مبالغته صغناه على وزن  ما أردنا ، وإذا)فَاعل(

  2 »ينِالطو سلْالف ادبّعى تََأ ْله «في قوله  البشير اإلبراهيميعند بمعناه 

  3فَعول -2

على  )لد(من  الفعل ) لدود: (نحو -لواوبفتح الفاء ومد العين با- )فَعول( هذا البناء

، وإذاما أردنا منه مبالغته )فَاعل(على وزن ) الدد(الفاعل منه على واسم ) فَعل(وزن 

في  البشير اإلبراهيميعند بمعناه وجاء ذكر الوزن ) لَدود(فقلنا ) فَعول(صغناه على وزن 

  4»اهيملعوتَ ينِالدو ةيبِرعلِْل ودداللَ ودالع وهو«قوله 

  5فَعّال -3

من  ) كَذَّاب: (نحو -المشددة باأللف بفتح الفاء ومد العين- )فَعّال(هذه الصيغة 

، وإذاما )فَاعل(على وزن ) كَاذب(واسم الفاعل منه على ) فَعل(على وزن  )كَذَب(الفعل 

وجاء ذكر  يعني كثير الكذب  )كَذَاب(فقلنا ) فََعال(أردنا منه مبالغته صغناه على وزن 

 البخَ ذٌوِعشَم الءُؤه نم داحو ُلكُفَ«في قوله  ميالبشير اإلبراهيعند  بمعناه  الوزن

وسحذَكَ ر6»اب  

   7مفْعيل -4

: ونح -ومد العين بالياء بكسر الميم الزائدة وتسكين  الفاء- )مفْعيل(هذه البنية 

على وزن ) ساكن(واسم الفاعل منه على ) فَعل(على وزن  )سكُن(من  الفعل ) مسكين(
                                                

  .294: یراجع المعجم المفصل، ص  1
  .526: عیون البصائر، صعید األضحى وفلسطین،   2
  .294: والمعجم المفصل، ص  ،155: ص ،یراجع تصریف األسماء واألفعال  3
  .232: ائر ، صعیون البصالمعھد الباریسي،   4
  .294: والمعجم المفصل، ص  ،153: ص ،یراجع تصریف األسماء واألفعال  5
  .351: عیون البصائر، صثالث كلمات صریحة،   6
  .294: والمعجم المفصل، ص  ،155: ص ،یراجع تصریف األسماء واألفعال  7
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وجاء ذكر ) مسكين(فقلنا ) مفْعيل(، وإذاما أردنا منه مبالغته صغناه على وزن )فَاعل(

 اتراَاإلد هذه نيب ينِكسالم اجالحو«: في قوله البشير اإلبراهيميعند  بمعناه  الوزن

تَخْالمفَلة نََأي كَالتها إماتٌار متَس1»ةٌلَق   

5- فْم2ةيلَع  

: نحو -الفاء ومد العين بالياء  بكسر الميم الزائدة وتسكين- )ةيلَعفْم( هذا الوزن

على وزن ) ساكن(واسم الفاعل منه على ) فَعل(على وزن  )سكُن(من  الفعل ) مسكين(

وإذا أردنا ) مسكين(فقلنا ) مفْعيل(، وإذاما أردنا منه مبالغته صغناه على وزن )فَاعل(

 البشير اإلبراهيميبمعناه عند  وجاء ذكر الوزن) مفْعيلة(لى وزن ع) مسكينة(المؤنث قلنا 

  3»ةينَكسالم رِاِئزالج حيا ويو« : في قوله

  4النعفَ -6

: نحو -الالم  باأللف وبالنون بفتح الفاء وتسكين العين ومد- )النعفَ( هذا البناء

على وزن ) راحم(فاعل منه على واسم ال) فَعل(على وزن  )رجِم(من  الفعل ) رحمان(

وجاء ذكر  ،)رحماَن(فقلنا ) فَعالن(، وإذاما أردنا منه مبالغته صغناه على وزن )فَاعل(

 انِمحالر ادبع اتفَص فُرِعيو«في قوله رحمان  البشير اإلبراهيميعند بمعناه الوزن 

كُذْالمورة ي خَفويمِات سورالفُ ة5»انِقَر  

أوزان ) 06(في عيون البصائر قد استعمل ستة  البشير اإلبراهيميبهذا يكون و

  .للتعبير عن مبالغة اسم الفاعل من أوزانه السماعية كان منها واحد للداللة على المؤنث

احدى عشر  البشير اإلبراهيميوبين األوزان السماعية واألوزان القياسية استخدم 

في  ،جاء بصيغة الجمع) 01(وواحد  ،على المؤنثمنها دلت )  02(وزنا اثنان ) 11(

  . أوزان) 08(حين جاء المذكر في ثمانية 

  

                                                
  .59: عیون البصائر، صالحج،    1
  .294: یراجع المعجم المفصل، ص  2
  .620عیون البصائر بد الحي الكتاني، من ھو؟ وما شأنھ؟، ع  3
  .294: یراجع المعجم المفصل، ص  4
  .616: عیون البصائر، صعبد الحي الكتاني، من ھو؟ وما شأنھ؟،   5
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  : أفعل التفضيل 

لم يفرد العلماء القدامى بابا خاصا ألفعل التفضيل وإنما تناولوه ضمن باب التعجب 

في حين  ،الشتراك الثالثة في الداللة على معنا واحد في صيغة صرفية واحدة هي أفعل 

  .ت أفعل التفضيل إلى الوصفية فعدلت عن الفعل إلى اإلسمخرج

  : تعريفه

ما اشتق من مصدر لمن قام به الفعل «عرفه صاحب الكافي في التصريف أنه 

وهو بهذا لمن قامت به زيادة في الفعل ال لمجرد  1»بزيادة على غيره على معنى الثبوت

  .من قام في أصل الفعل

معنى إسم التفضيل الداللة على أن شيئين إشتركا و«: وقد عرفه الزموري بقوله  

   2»في صفة وزاد أحدهما على اآلخر فيها

على أن صيغة التفضيل تدل فيما تدل على اشتراك  3فقد اتفق جمع من العلماء

  .شيئين في الداللة على صفة وزيادة أحدهما في اإلتصاف بها على اآلخر

يصاغ منها فعلي التعجب وفي  وهي صيغة تصاغ بشروط معينة وهي نفسها التي

  ذلك قال ابن مالك 

   4صغ من مصوغ منه التعجب         أفعل التفضيل وأب اللذ أبي

وفعل  ،وهو بذلك صيغة تصاغ من الفعل الذي أمكن صياغة فعل التعجب منه

وإال جيئ بمصدر الرباعي بعد صيغة مساعدة  ،التفضيل يجب أن يكون ثالثيا ال رباعيا

أن يكون مثبتا متصرفا معلوما وتاما وقابال للتفضيل غير دال على لون أو و ،للمفاضلة

ويمكن التوصل إلى التفضيل من األفعال التي لم تستكمل أحد هذه الشروط  ،عيب أو حلية

  : لقول ابن مالك ،بما يتوصل به إلى التعجب بمصدر منصوب بعد صيغة مساعدة

   1لمانع به إلى التفضيل صل وما به إلى التعجب وصل                   

                                                
  150: الكافي في التصريف ص  1
 .284: ويه صواألبنية الصرفية في كتاب سب ،1/319ويراجع المنصف  ،.409:شرح اللطيف في التصريف ص  2
  .1/319المنصف  ،162:التكملة ص ،107 ،1/104األصول في النحو  ،350 ،4/97يراجع الكتاب   3
  .3/174شرح ابن عقيل   4
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وما توصل به إلى التعجب مما ال يتعجب «: وقد قال ابن هشام شارحا هذا القول 

    2»ويجاء بعده بمصدر ذلك الفعل تمييزا ،منه يتوصل به إلى التفضيل

ولم يصغ من اللون  ،فإذا صيغ أفعل التفضيل من الرباعي لم يعلم المقصود

واليصاغ  ،ويجوز صياغته من عيب غير ظاهر ،ة المشبهة أوالعيب لئال يلتبس مع الصف

والفاعل  ،من المبني للمفعول إذ لو بني منه لبقيت معظم األفعال من دون أفعل تفضيل 

وقياسه أن يصاغ من ثالثي غير مزيد «أولى يتم به الكالم وفي ذلك يقول صاحب الكتاب 

ضيل في نحو هذه األفعال بأن ولكن يتوصل إلى التف......فيه مما ليس بلون أو عيب 

  .3»يصاغ أفعل مما يصاغ منه ثم يميز بمصادرها

  :إسم التفضيل في عيون البصائر وداللته

وإلسم التفضيل أربع حاالت ترصدتها من خالل مطالعتي لعيون البصائر للبشير 

 وقد ورد الفعل »ضد الحسن«) قَبح(أقبح من من الفعل  :الذي قال البشير اإلبراهيمي

)حوكذا إدخال  ،لذا وجب إفراده وتذكيره  ،غير معرف باأللف والالم وال باإلضافة)  قَب

 نم حبأقْ انِساللو مِلَالقَ عيب إن«: في قوله .)أقبح من(من على المفضل عليه وذلك في قوله 

بعِي نْالجِل يِدسالح4 »ه   

: والشاهد هنا قوله »يِلاطباَأل رِشْنَ نم ريخَلَ  يَلطعالتَ ي إنرِمعلَو«: وفي قوله

وهي غير معرفة باأللف والالم  )أخْير("أي أحسن وقد حذفت األلف ألن األصل  )خَير(

وال باإلضافة وهي مفرد مذكر وجيئ بعدها بمن على المفضل عليه فقال خير من وهذا ما 

  :ثبت عند صاحب األلفية في قوله

  5بمن إن جردا –تقديرا أو لفظا -أبدا                  وأفعل التفضيل صله

                                                                                                                                                   
  .3/175يراجع شرح ابن عقيل    1
  .1/144يراجع أوضح المسالك   2
  .4/120شرح المفصل  ،4/98يراجع الكتاب   3
  .34: یون البصائر، صعجمعیة العلماء ، أعمالھا ومواقفھا،   4
  .3/176يراجع شرح ابن عقيل   5
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في حالة تجرده من التعريف بال أو باإلضافة «وقال ابن هشام شارحا القول أنه 

والثاني أن يؤتى بعده بمن جارة .......حالتان أحدهما أن يكون مفردا مذكرا دائما 

  1»للمفضول

جرد من ال واإلضافة التزم إذا ت«: وقال صاحب المعجم المفصل في هذا الشأن

   2»اإلفراد والتذكير ووجب إدخال من على المفضل عليه

ى لَع ةُلَزهالم متال تَ« :قوله البشير عندوقد يقترن أفعل التفضيل بال ومن أمثلتها 

وهِجكْا اَألهإال إذَ ْلما وضلنَ تَعيرِ ينِاشاِلج ينِالد أسماء دينية واوِنَعين هِقْفواسم  3»ةًي

أي بمعنى األتم وهو اسم معرف باأللف والالم لذا حذفت  )األكمل( :التفضيل هنا قوله

  : وطابق اسم التفضيل ما سبقة في التذكير واإلفراد لقول ابن مالك )من(

  وما لمعرفة             أضيف ذو وجهين من ذي معرفة  ،وتلو أل طبق 

   4وأن        لم تنو فهو طبق ما به قرن ،هذا إذا ما نويت معنى من 

أي أنه إذا كان أفعل التفضيل معرفا بال وجبت مطابقته لما قبله في اإلفراد 

  .والتذكير وال يجوز أن تقترن به من

ا م« :في قوله البشير اإلبراهيميذكره وقد يضاف اسم التفضيل إلى معرفة نحو ما 

اسم تفضيل جاء بعده لفظ معرف بال وقد طابق إذ  )أشأم(ف  ،5»مِلْى العلَع ةَيفَظالو مَأأشْ

  .ذاك اسم التفضيل ما قبله في التذكير واإلفراد 

والشاهد  6»ىدى ملَا عماهقَبَأا ومسا ومهرِهظَْأا ويرثْأتَ نِيرثَى اَألوقَْأو« :وفي قوله

ما طابقا اسم األثرين في التثنية بصيغة المثنى ذلك أنه )بقاهما(وأ )أظهرهما( :في قوله

 .  والتذكير

                                                
  .1/444يراجع أوضح المسالك   1
  .149: يراجع المعجم المفصل ص  2
  .118:   عيون البصائر صونعود إلى فصل الحكومة عن الدين،   3
  .3/175شرح ابن عقيل   4
  .152: عيون البصائر صفصل الحكومة عن الدين،   5
  .341: ص لدين من الضالل في الدين، عيون البصائر، عواقب سكوت علماء ا  6
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 بِاِئوي النَا فاسسإح مهقُرَأو بِرالعو ةوبرعلاا بِانَتَتافْ اسِالنَ رشََأ نحنَفَ« :ونحو قوله

نُي تَالتوبهم ْأومقُعهَأ ملْى ِلسِلاَحة التي هم لَعيقهمأعم(و )أرقهم( :والشاهد قوله 1»اه( 

بصيغة الجمع ذلك أن ما قبل أفعل التفضيل في صيغة الجمع أي الناس وهو اسم معرف 

ويجوز .....في هذه الحالة تحذف من « :باأللف والالم إذ يقول صاحب المعجم المفصل

   2»إفراده وتذكيره ومطابقته لما قبله إفرادا وجمعا وتذكيرا وتأنيثا

أو ما يدل على عيب أو لون أو حلية أي  وقد يصاغ اسم التفضيل من غير الثالثي

 عسوا َأذَي هف يا همإنَو«: البشير اإلبراهيميأن يخالف أحد شروط  قياسه في مثل قول 

فقد جيء  )أوسع نظرا( :والشاهد هنا قوله ،3»اسنْرف نم بِاقوالعا بِرصبتَ رثَكَْأا ورظَنَ

مصدر للفعل  )نظرا(يساعد على المفاضلة ذلك أن منصوبا بعد لفظ  )النظر(بالمصدر 

 :وكذا قوله ،فال نقول فالن أنظر من فالن  ،بمعنى رأى وهو غير قابل للمفاضلة  )نظر(

  : وفي ذلك قال ابن مالك ،المزيد  )تبصر(من الفعل  )تبصرا(

  4وما به إلى التعجب وصل         لمانع به إلى التفضيل صل

  

       

  

 
 
 

                                                
  .687: ص الفضيل الورتالني، عيون البصائر   1
  .150: يراجع المعجم المفصل ص  2
  .286عيون البصائر مدارس جمعية العلماء المسلمين،   3
  .1/175شرح ابن عقيل   4
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  مصدر المرة

بانوا يعرف بمصدر المرة في كتب اللغة وأقد تناول علماء العربية اسم المرة أو ما 

  .طريقة صياغته

     تعريفه 

يعد هذا النوع من المصادر القياسية ألنه يصاغ من بناء معين من الثالثي ومن 

  1.»كل اسم دل على الفعل مرة واحدة حين القيام به«وهو في أصله  ،غيره

  لمرة في عيون البصائرمصدر ا

  :من خالل مطالعتي لعيون البصائر وجدت مصادر للمرة على وزن

   2فَعلَة

من  )نَطْقَة(نحو  -في آخره وبالتاءكين العين سبفتح الفاء وت- )فَعلَة( هذا الوزن

بعنى تكلم ) وفُعلَة فُعال) (يفْعل ،فَعَل(وزن  على) نَطْقَة(و  )نُطْقَا ،ينْطقُ ،نَطَقَ(الفعل 

وأخرج صوتا، وهذه الصيغة تدل على المرة بمعنى أن فعل التكلم حدث مرة واحدة ، 

) فَعلَةو ،فُعوال ،يفْعل ،فَعل(، على وزن )وسكْتَة ،سكُوتا ،يسكُتُ ،سكَت(: وكذا قوله

) ةالسكْتَ(و) النَطْقَة(، و)سكَتَ(بمعنى انقطع عن الكالم، وهو مصدر للمرة من الفعل 

الحدثين الحسيين التامين غير ) سكت(و) نطق(مصدران للمرة من الفعلين الثالثيين 

وإذا أردت المرة الواحدة من  «: ِالناقصين الدالين على العدد، وهذا ما يثبته قول سبويه

وفعلة «: وقول ابن مالك 3»الفعل جئت به أبدا على فَعلَة على األصل ألن األصل فَعِل

ا يهلمة تُقَطْنَ ُلوكُ  «: البشير اإلبراهيمي البشير ن في قوليوورد اللفظ .4»لمرة كجلسة

) نَطْقَة(والشاهد هنا قوله  5»دب كِلذَ نا مم قالح نة عتَكْس رمثْر تُاِئمال الض وفُرالظُ

  ) فَعلَة(على وزن ) سكْتَة(و

                                                
، 2/124، وابن عقیل 3/207، وأوضح المسالك 1/178، وشرح الشافیة 2/127، ویراجع المقتضب 4/45الكتاب   1

، 2/593، واألشموني 32:، والكیالني، ص47: ، وشرح العزي للتافزتاني، ص2/168، والھمع 118: والمكودي ، ص
، 382: ، صوالمعجم المفصل  ،178: ص ،في تصریف األسماء ، 224: ، وأبنیة الصرف ص73: العرف، صوشذا 

  .163: الصیغ الصرفیة في حكایة العشاق، ص
 .125:ص ،والكفایة في النحو ،284: ص ،والمفصل ،435 /2،شرح الكافیة الشافیة ،یراجع  2
 .179والمنصف  ،213: ص والتكملة ،1/176ویراجع شرح الشافیة  ،4/45الكتاب  3
 .1/423ویراجع أوضح المسالك  ،3/132شرح ابن عقیل  4
 17: عیون البصائر صاستھالل،  5
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ظة تفيد الداللة على ويؤتى بالمرة من المصدر الذي لحقته تاء في آخره بلف

على ) نَظْرة ،ينْظُر ،نَظَر(من الفعل ) ةدحاة ورظْنَ: (اإلبراهيمي نحو قول البشير 1المرة

، والمصدر هنا لحقته تاء في آخره ، لذا عندما أريد به المرة )فَعلَة ،يفْعل ،فَعل(وزن 

بين مصدر الفعل المختوم جيئ بلفظة واحدة للداللة على هذا المعنى، أي أنه تم التمييز 

لقيته «: ذلك لقول صاحب الكتاب ممثال لذلك بالتاء وبين المرة بصفة عند إرادة  المرة،

جاء مقترنا بتاء  ، وللمرة لقية واحدة ألن المصدر)لُقْية ،يلْقَى ،لَقي(أي  2 »لقية واحدة

  البشير اه في قولوجاء ذكر الوزن بمعن ،ما أوجب وجود لفظة واحدة للداللة على المرة

  .3» ةداحة ورظْنَا مهِيما إلَهتُرظْونَ« :اإلبراهيمي

  :اسم المرة من غير الثالثي في عيون البصائر

ألن  ،)إقبالة(ويصاغ اسم المرة  من غير الثالثي بإضافة تاء في آخره نحو 

) فَعل(نها على وذلك إذا  كان الفعل م ،)فَعلَة(المصادر كلها إذا جعلت واحدة ردت إلى 

: أذخلت زياداتها في الواحدة كقولك ،فإذا دخلت في الفعل زيادات فوق ذلك ،)فَعل(أو 

ومثل تَفَعل واحدة وأشباه كذلك، وذلك في الشيء الذي يحسن أن نقول  ،إقبالة واحدة

  . 4فَعلَة واحدة وإال فال

  . ي عيون البصائرف البشير اإلبراهيمياسم المرة من غير الثالثي عند ولم يرد 

 
  

  

  

  

  

  

                                                
 .435:ص ،2ج ،یرجع شرح الكافیة الشافیة  1
 .3/140و یراجع األصول في النحو  4/45الكتاب  2
 .165:عیون البصائر صقضیة فصل الدین، نظرتھا إلیھا،  3
واوضح المسالك  1/225واالرتشاف  1/178شرح الشافیة  3/372و 2/127والمقتضب  86و4/45یراجع الكتاب  4
 .1/171وجامع الدروس  ،82:وشذا العرف ص 2/594وشرح االشموني  1/424
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  اسم الهيئة

كتب مصدر النوع دائما مقترنة بمصدر المرة في جاءت دراسة مصدر الهيئة أو 

  .بنية لكال المصدريناللغة وذالك لتقارب الصيغ األ

  تعريفه

 ،إذا كان اسم المرة يدل على وقوع المصدر باعتبار حقيقته على المرة الواحدة

  .1اعتبار خصوصية هيئة المصدرفإن اسم الهيئة يدل عليه ب

  أبنيته

بكسر الفاء وذلك للتفريق بينه  )فعلة(ويصاغ اسم الهيئة من الثالثي على وزن 

 .أي بتغيير حركة الحرف األول ،وبين اسم المرة للتماثل القائم في حركات الصيغتين

يز بقوله وقد نص ابن الحاجب على هذا التمي. وفاء الهيئة مكسورة ،ففاء المرة مفتوحة

   .2»الفاء النوع وبكسر" .........فَعلة"على .......والمرة من الثالثي «

  نية مصدر الهيئة في عيون البصائرأب

  : يناآلتي)02(وزنين  ي لعيون البصائر أحصيت من خالل مطالعت

  3فعلة -1

أي  )ِلبسة( :نحو -في آخره بكسر الفاء وسكون العين وبالتاء- )فعلة(هذا البناء

ومصدر الهيئة   )يفْعل ،فَعل(على وزن  )يلْبس ،لَبِس( هيئة اللباس من الفعل الثالثي

اء مسه اَألذهة بِعنتَقْم« :اإلبراهيمي البشير في قول وجاء ذكر الوزن بمعناه ،)فعلة(على 

فَوالصات والثيالبِ ابلَة سا ِلهبسة المموهذا ما «ابا بعنوان وقد عقد سبويه لهذا ب ،4»لث

  .  6»وفعلة لهيئة كجلسة« :وقول بن مالك ،5»تجيء فيه الفعلة تريد بها ضربا من الفعل

 .  

                                                
  384:ص ،المعجم المفصل  ،178: ص ،یراجع  في تصریف األسماء  11
  .205:تسھیل الفوائد ص ، ویراجع 1/178شرح الشافیة    2
  .384: ع المعجم المفصل صیراج  3
  .105:ص:  عیون البصائر صفصل الدین عن الحكومة،   4
  .4/44یراجع الكتاب   5
  .73: ص  ،متون النحو والصرف واإلعراب ،متن األلفیة ،ویراجع3/132شرح ابن عقیل   6
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إال إنه من خالل المطالعة وجدت  .بالكسر )الفعلة(رغم أن الهيئة تصاغ على 

  :شابها للمرة لكنه دل على الهيئةمنها ما ورد م

   1فَعلَة -2

 :ومن أمثلتها في عيون البصائر - بفتح الفاء وسكون العين- )فَعلَة(هذه الصيغة 

 ،وقوفا ،يقف ،وقَف(بكسر الواو  من الفعل  )وِقْفَة(واألصح ) فَعلة(على وزن  )وقْفَة(

بحذف فاء المثال الواوي المكسور العين في المضارع   ) يعل ،فَعل(على وزن  )وقْفَة

: في عيون البصائر لهفي قو الهيئة من خالل السياقبينت معنى وقد ت ).فعلة(و )فُعوال(

   2»ةومكُللح ينِعالم ةفَْوقَو رِاهي الظَج فرِفَتَالم ةفَوقْ«

عد شاذا في  )فعلة(وما جاء منه على  ،وال يصاغ اسم الهيئة مما جاوز الثالثة 

  .3»وشذ فيه هيئة كخمرة« :مثل قول ابن مالك

من انتقَبت المرأة  )نقْبة(و ،من اخْتَمرت المرأة )رةخم(واألسماء التي شذت هي 

 .  4من تعمم الرجل وتقمص )عمة(و

 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .384: والمعجم المفصل ص  ،2/435 ،یراجع شرح الكافیة الشافیة  1
  .125: عیون البصائر،صن، فصل الحكومة عن الدی  2
، والھمع 104: ، ونزھة الطرف ص1/423، أوضح المسالك 1/225یراجع االرتشاف و ،3/133شرح ابن عقیل    3
  .2/594، واألشموني  118: ، والمكودي، ص2/168
  . 1/423وأوضح المسالك  ،3/133یراجع  شرح ابن عقیل   4
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  :المصدر الصناعي

يعتبر المصدر الصناعي من القضايا المستحدثة في درس المصدر بعد ترجمة 

بعد أن ترجمت فأغلب الظن أن المصدر الصناعي دعت الحاجة إليه «ب والعلوم، الكت

 ،وبعد أن بدأ العرب يؤلفون في العلوم المختلفة ،كتب الكثيرة عن اللغات األجنيةال

وهذا ال ينفي  1».فاحتاجوا إلى وضع أبنية تسد حاجاتهم في الكتب المترجمة والمؤلفة

وفي صدر االسالم مع  ،أن العرب استسخدمت المصدر الصناعي في العهد الجاهلي

  2»ىلََوهلية األُُابرجن تَبرج الجوال تَ«: نزول القرآن لقوله تعالى

  :تعريفه

كل لفظ جامد أو مشتق، اسم «قياسي يطلق على  المصدر الصناعي هو مصدر 

ياء مشددة بعدها تاء تأنيث مربوطة، ليصير : زِيد في آخره حرفان هما ،أو غير اسم

فهو يدل . 3»الزيادةبعد هذه الزيادة اسماً داالً على معنى مجرد لم يكن يدل عليه قبل 

على صفة في اللفظ الذي صنع منه، أو على ما فيه من خصائص، أو على أشياء 

  . أخرى

ذلك أن خديجة الحديثي لم تجد له وتسميته بالمصدر الصناعي تسمية حديثة 

 4في أول عهد العرب بالتأليف يدل أن الحاجة إليه لم تكن ماسةإشارة في الكتاب ما 

وكذلك جبروت وملكوت ألنها من « :عابرة إليه في الكتاب في قولهلكن ثبتت  إشارات 

  5»الملك والجبرية

في حين يعد الفراء أول من أشار إلى مفهوم المصدر الصناعي وصياغته دون 

مصدر لموضوع فلك فيه الفعولة والفعولية وأن فما جاءك  «: التطرق إلى اسمه فقال

                                                
 .210: أبنیة الصرف، ص  1
 .33یة سورة األحزاب، اآل  2

  .378: المعجم المفصل،ص   3
 209: یراجع أبنیة الصرف، ص  4
 316، 4/315الكتاب،   5
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أردنا خصوصية االسم أضفنا إلى المصدر  أي إذا ما 1»جعله منسوبا على صورة االسم

كما ألمح ابن  ،وهو عنده مصدر ال  يشتق مباشرة إنما عن طريق النسبة الياء والتاء،

  2قتيبة إليه دون أن يحلله في باب المصادر التي ال أفعال لها

  في عيون البصائر ة المصدر الصناعي أبني

ول إذ يصاغ من اسم المفعالمصدر الصناعي من االسم الجامد والمشتق، يصاغ 

  .ومن اسم الجنس، وليست له أوزان محددةواسم الفاعل 

  :ومن خالل مطالعتي لعيون البصائر رصدت األوزان اآلتية

  3أوزانه من االسم الجامد:  أوال

من خالل مطالعتي لعيون البصائر رصدت األوزان اآلتية للمصدر الصناعي 

  .من االسم الجامد

  عليةفََ -1

 مع تشديد الياء وبالتاءالفاء وتسكين العين وكسر الالم بفتح - )فََعلية(لبناء هذا ا

) يأرض: (ولنسبته نقول) ضرَأ(من االسم الجامد ) ةيضأر(: ومن أمثلته -في آخره

الوصف إلى المصدر  جوهر حال الموصوف وحقيقته نقلنا تعبير عنوإذا ما أردنا ال

). ةيضأر(فيصبح المصدر أنذاك  الوصفية إلى االسمية، منالنقل  الصناعي بإلحاق تاء

 ةلَحرالم ةَايهن تَنْكُ كوإنَ «: في قوله اإلبراهيمي البشير عند) أرضية(وورد اللفظ 

األرضّ4»ةي   

  فَعلَمانية -2

 مع تشديدبتسكين الفاء ومد العين باأللف وكسر الالم - )فَعلَمانية(هذه البنية 

: ولنسبته نقول) انملَرب(من االسم الجامد ) يةانملَرب: (في مثل. -في آخره الياء وبالتاء

)بلَرماندت حقيقة البرلمان وجوهره، صغت المصدر الصناعي منه،فإذا ما أر) ي 

                                                
 .3/137معاني القرآن،   1
 .367: یراجع أدب الكاتب، ص 2
 .312: یراجع أبنیة الصرف في الشعر الجاھلي، ص  3

  .491: ، صتصویر الفجیعة، عیون البصائر  4
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: في قوله البشير اإلبراهيمي بمعناه عند وورد اللفظ). برلمانية(فيصبح المصدر أنذاك 

    .1»ةيّانملَرالب ثحالب ةُنَجلَ «

  الفَاعلية -3

الالم مع تشديد الياء بمد  الفاء باأللف وكسر العين  و- )الفَاعلية( هذا الوزن

: ولنسبته نقول) ناطب(من االسم الجامد ) يةناطالب: (نحو قوله -في آخره وبالتاء

)باطنتاء النقل من  الوصفية  نالحاقالصناعي أ عن المصدرذا ما أردنا التعبير إوف) ي

البشير  بمعناه عند وورد اللفظ). يةنباط(إلى االسمية،  فيصبح المصدر أنذاك 

إال  االتُقَتاالع هذه هاَيلَى عرِجي تَالت ةيناطالب هذه اءرو سيولَ «: في قوله اإلبراهيمي

2 »ابذَالع    

  فُعالِلية -4

بضم الفاء وتسكين العين ومد الالم األولى باأللف وكسر - )فُعالِلية(لبناء هذا ا

من االسم ) غْرافيةج: (في مثل قوله -في آخره مع تشديد الياء وبالتاءالالم الثانية 

عن الخصائص إذا ما أردنا التعبير ف) يّرافغْج(: ولنسبته نقول) غْرافياج(الجامد 

لى المصدر الصناعي بإلحاق تاء النقل من  الوصفية إلى أحيل الوصف إالجغرافية 

 البشير اإلبراهيمي عندبمعناه وورد اللفظ ). جغْرافية(االسمية،  فيصبح المصدر أنذاك 

    3 »ةيوهاأللُ وددوالح الجغْرافية وطُطُالخُ هعى محمي تُالذ ووه«: في قوله

  4الفَعيلية -5

مع تشديد الياء بفتح الفاء ومد العين بالياء وكسر الالم - )عيليةالفَ(هذا الصيغة 

: ولنسبته نقول) ةيعبِطَ(من االسم الجامد ) ةييعبِالطَ: (ومن أمثلته -في آخره وبالتاء

اء النقل من  الوصفية تب وإذا ما أردنا التعبير عن المصدر الصناعي جئنا ) ييعبِطَ(

                                                
  .84: ، صبصائرھل دولة فرنسا الئكیة، عیون ال  1
  .399: عیون البصائر ، صویح المستضعفین،   2
  .21: ، صالحقائق العریانة، عیون البصائر  3

 .312: ، وأبنیة المدصر في الشعر الجاھلي، ص1/397یراجع تصحیح الفصیح 4
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البشير بمعناه  عند  وورد اللفظ). طبيعية(أنذاك  ،  فيصبح المصدرإلى االسمية

   1 »ةييعبِالطَ ةياطرقْميالدى إلَ نحي«: في قوله اإلبراهيمي

6- ُةفُنْعيل  

مع تشديد الياء بتسكين الفاء ومد العين باأللف وكسر الالم - )ليةفُنْعُ( هذا البناء

: ولنسبته نقول) رصنْع(من االسم الجامد  )ةريصنْالع: (في قوله -في آخره وبالتاء

)نْعرِصأحيل  ،ومجرد حقيقته بير عن  جوهر حال العنصرإذا ما أردنا التعف ،)ي

الوصف إلى المصدر الصناعي بإلحاق تاء النقل من  الوصفية إلى االسمية،  فيصبح 

ي نبوي«: هفي قول اإلبراهيمي البشيروورد اللفظ عند ). عنْصرِية(المصدر أنذاك 

قَالِئالع بياسِالنَ ن ى لَعنْالعرِصفَوالتَ ةيوق والسياد2 »ة    

  مفْعالنْسية -7

ح الالم بكسر الميم وتسكين الفاء ومد العين باأللف وفت- )مفْعالنْسية( هذا الوزن

من ) يسيةمغناط: (نحو -في آخره وبالتاء مع تشديد الياء وتسكين النون وكسر السين

أردنا التعبير عن وإذا ما ) مغناطيسي: (ولنسبته نقول) مغناطيس(االسم الجامد 

). مغْناطيسية(،  فيصبح المصدر أنذاك خصائص المغناطيس، صغت المصدر الصناعي

 نة ميّطيسانَغْة مراِئي دف «: في قوله اإلبراهيمي البشيرعند  بمعناه  وورد اللفظ

3»ينِالد  .     

أوزان للمصدر الصناعي من االسم ) 07( ي عيون البصائر سبعةوبهذا ورد ف

  .الجامد

  4" المصدر" أوزانه من االسم المشتق: ثانيا

  .وجاء في عيون البصائر من االسم المشتق صيغ دلت على المصدر الصناعي

  إفعالية -1 

                                                
  .79: عیون البصائر ، صكتاب مفتوح إلى رئیس الجمھوریة الفرنسیة،   1
  .173: ، ص ة، ومن فروعھا صوم رمضان،عیون البصائرقضیة فصل الدین عن الدول  2
  .96: ، صفصل الدین عن الحكومة، عیون البصائر  3

 .312: یراجع أبنیة المصدر في الشعر الجاھلي، ص  4
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مع تشديد لالم بتسكين الفاء ومد العين باأللف وكسر ا- )إفعالية(هذه الصيغة 

) إجماع(من المصدر المشتق  ) إجماعية: (في مثل قوله - في آخره الياء وبالتاء

 وإذا ما أردنا التعبير عن  جوهر حال الموصوف ومجرد) إجماعي: (ولنسبته نقول

،  فيصبح المصدر أنذاك المصدر الصناعي بإلحاق تاء النقلالوصف إلى  حول ،حقيقته

في  البشير اإلبراهيميللفظ عند وورد ا. صفة القبول بالغالبية الدالة على) إجماعية(

    1 »اهيملعة تَيرِحبِ ةيّاعمإج ةبالَطَم نم هدهشْا نَوم«: قوله

  ةياِلعتفْا -2

بتسكين الفاء وكسر التاء الزائدة  ومد العين باأللف وكسر - )افْتعاِلية( هذه البنية

من المصدر  المشتق )  ةياعمتاج: (نحو -في آخره لياء وبالتاءمع تشديد االالم 

)اجت(ولنسبته نقول) اعم :اجتماععن الخصائص االجتماع صغنا فإذا ما عبرنا ) ي

مجموعة الصفات داال على ) ةياعمتاج(فيصبح المصدر أنذاك   المصدر الصناعي،

 سيولَ «: في قوله اإلبراهيمي البشير عند) عيةاجتما( وورد اللفظ .الخاصة بمجتمع ما

  2»ةيعامتاالج كتعمة وسيّصخْالشَ كتيمى قلَاد إال عمتا اعهلَ

  فعلية -3

مع تشديد الياء بكسر الفاء وتسكين العين  وكسر الالم - )فعلية( هذا البناء

) ثإر( سم المشتقمن اال) ةيثإر: (رومن أمثلته في عيون البصائ -في آخره وبالتاء

  يقته،خصائص الشيء وجوهر حقأردنا التعبير عن   وإذا) إرثي: (ولنسبته نقول

وورد . )ةيثإر(تاء النقل من  الوصفية إلى االسمية،  فيصبح المصدر أنذاك  تقألح

ة، يبِسالن صِاِئصالخَ وِحوم «: في قوله اإلبراهيمي البشير عند ) اإلرثية( اللفظ

والمعانةي اإلر3 »ثي .  

  استفْعاِلية -4

بتسكين السين وكسر التاء وتسكين الفاء  ومد العين -  )استفْعاِلية( هذا الوزن

من المصدر ) ةياددبتاس: (في قوله -في آخره مع تشديد الياء وبالتاءباأللف وكسر الالم 
                                                

  .24: عیون البصائر، صالتعلیم العربي،   1
  .645: ، ص إلى الزاھري، عیون البصائر  2
  .456: ، صئرلبیا ، ماذا یراد بھا؟، عیون البصا  3
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 دنا التعبير عن  جوهر حال المستبد،وإذا ما أر) ياددبتاس: (ولنسبته نقول) استبداد(

. بمعنى صفات االستغالل) ةياددبتاس( لوصف إلى المصدر الصناعي،  فقلتأحيل ا

 ةياددبتاالسة لَامعى الموإلَ «: في قوله اإلبراهيمي البشيرعند ) االستبدادية(وورد اللفظ 

بين حاكم مسييح مد بِبِتَسيده الباب تَفْوم1 ».هاح   

5- اِليةفَع  

بفتح الفاء ومد العين باأللف وكسر الالم مع تشديد الياء - )ةفَعاِلي(هذا البناء  

: ولنسبته نقول) اءضقَ(من االسم المشتق ) ضائيةقََ: (في قولنا -في آخره وبالتاء

أحيل الوصف إلى المصدر  خصائص القضاء، وإذا ما أردنا التعبير عن  ) ياِئضقَ(

). يةاِئضقَ(فيصبح المصدر أنذاك  ،الصناعي بإضافة تاء النقل من الوصفية إلى االسمية

ة طَلْى السإلَ هوذفُاد نُدتوام«: في قوله اإلبراهيمي البشير بمعناه عندوورد اللفظ 

    2 »ةياِئضالقَ

ناعي من االسم المشتق وردت في أوزان للمصدر الص) 05(وهاهي خمسة 

  .عيون البصائر

  أوزانه من اسم المكان: ثالثا

  ورد في عيون البصائر مصادر صناعية من اسم المكان

  3فَعائلية -1 

  بفتح الفاء ومد العين باأللف وكسرالهمزة مع الالم- )فَعائلية( هذه الصيغة

ولنسبته ) كنيسة(من االسم المكان ) ةيّساِئنَكَ: (في قوله -في آخره وتشديد الياء وبالتاء

تاء النقل من   خصائص المكان، ألحقتوإذا ما أردنا التعبير عن  ) كنائسي: (نقول

البشير وورد اللفظ عند ). ةيّئسانَكَ(الوصفية إلى االسمية،  فيصبح المصدر أنذاك 

  .4 »ةيّساِئنَة أو الكَيّينات الدَئياله هسارِمتُ ُلاألو وعنْوالَ «: في قوله اإلبراهيمي

                                                
  .57: ، ص الحج، عیون البصائر  1
  .94: ، ص عیون البصائرفصل الدین عن الحكومة،  2

 .318: ، والمصدر في الشعر الجاھلي، ص4/223كشاف اصطالحات الفنونیراجع   3
  .234: عیون البصائر، صالتعلیم العربي والحكومة،   4
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للمصدر الصناعي من اسم ) 01(وزنا واحدا  البشير اإلبراهيميواستعمل البشير 

  . المكان في عيون البصائر

   1اوزانه من اسم الفاعل: رابعا

   اوزان للمصدر الصناعي من اسم الفاعل  اإلبراهيمي البشير ورد عند

  2تفْعيلية -1

مع بفتح التاء وتسكين الفاء ومد العين بالياء وكسر الالم - )فْعيليةت(هذا الوزن 

: ولنسبته نقول) رشبم(  من االسم الفاعل) يةيرِشبتَ: (في مثل قوله -تشديد الياء وبالتاء

جوهر حال الموصوف ومجرد حقيقته أحيل  وإذا ما أردنا التعبير عن) ييرِشبتَ(

بإلحاق تاء النقل من  الوصفية إلى االسمية،  فيصبح  الوصف إلى المصدر الصناعي

 عسووتُ«: ولهفي ق البشير اإلبراهيمي عندبمعناه وورد اللفظ ). ةييرِشبتَ(المصدر أنذاك 

   3 ».دى حصى أقْإلَ ةيًَّيرِشبالتَا هاتُعد ثَبلي ةيرِال الحجي ما فِهلَ

   4فعاِلية -2 

بكسر الفاء ومد العين باأللف وكسر الالم مع تشديد الياء - )فعاِلية( هذا البناء

وإذا ما ) ياِئنَجِ: (ولنسبته نقول) يانج( من االسم الفاعل) جِنَاِئية: (في قوله -وبالتاء

،  إلى المصدر الصناعي أحيل اسم الفاعل عن  جوهر حال الجاني، أردنا التعبير

: في قوله البشير اإلبراهيمي عند) جنائية( وورد اللفظ). يةِئانَجِ(فيصبح المصدر أنذاك 

»ُسالم نيب اءلْالقَضمين ِفي أحخْم الشَهِاِلوصية والمالياِئنَالجِو ةة5 »ي    

3- ةميِلفَع  

مع تسكين الفاء وكسر العين  والالم بميم مضمومة و-  )فَعلِيةم( هذه الصيغة

) ديحوم: (ولنسبته نقول) دحوم( من االسم الفاعل) يةدحوم: (نحو -ء وبالتاءتشديد اليا

،  المصدر الصناعيعن خصائص التوحيد، صغت من اسم الفاعل وإذا ما أردنا التعبير 

                                                
 .312: یراجع المصدر في الشعر الجاھلي، ص  1
 . 317: ، وأبنیة المصدر في الشعر الجاھلي، ص4/223جع كشاف اصطالحات الفنون، یرا 2

  .64: ، ص األدیان الثالثة في الجزائر، عیون البصائر  3
 .309: ، وأبنیة المصدر في الشعر الجاھلي، ص78: یراجع الحروف، ص  4

  .133: ، ص فصل الحكومة عن الدین، عیون البصائر  5
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: في قوله البشير اإلبراهيميبمعناه عند وورد اللفظ ). يةدحوم(فيصبح المصدر أنذاك 

  . 1»...ةُيّدحوالمو ةُيمتُسوالر متُونيةت فيه كاللُفالدول التي قام«

) 03(جاء المصدر الصناعي من اسم الفاعل في عيون البصائر على ثالثةف

  .أوزان

  2خامسا أوزانه من اسم الجنس

من خالل مطالعتي لعيون البصائر تقصيت أوزانا  للمصدر الصناعي من اسم 

  الجنس

  فُعلية -1

 بضم الفاء وتسكين العين وكسر الالم مع تشديد الياء وبالتاء-  )فُعلية(هذه البنية 

وإذا ما ) يدنْج: (ولنسبته نقول) دنْج(من االسم الجنس ) جنْدية: (في قولنا -في آخره

تاء النقل من  الوصفية إلى االسمية،   خصائص الجند، ألحقتأردنا التعبير عن  

: في قوله البشير اإلبراهيمي عند) الجندية( لفظوورد . ) ديةجنْ(فيصبح المصدر أنذاك 

  .  3 »يرِخسوالتَ ةيّّدنْالج يفاِلكَتَ نا ماهفَعوَأ«

  فَعالنية -2

مع تشديد الياء بتسكين الفاء ومد العين باأللف وكسر الالم - )فَعالنية( هذا البناء

) انويح( االسم الجنس من) ةيانويح: (لبصائرومن أمثلته في عيون ا -في آخره وبالتاء

حيوان ومجرد حقيقته دنا التعبير عن  جوهر حال الوإذا ما أر) يانويح: (ولنسبته نقول

) حيوانية(اك ،  فيصبح المصدر أنذالمصدر الصناعي بإلحاق تاء النقلإلى  اللفظأحيل 

في  البشير اإلبراهيمي عند بمعناه وورد اللفظ. وصفات الحيوان للداللة على خصائص

    4 »ةيّّانويالح يانعالم نم ففخَتَبالم هندبوِل «: قوله

  5ةياِلعافْ-3

                                                
  .478: ، ص فریقي، عیون البصائرعروبة الشمال اإل  1

 .312: المصدر في الشعر الجاھلي، ص یراجع أبنیة 2
  .63: عیون البصائر ، صاألدیان الثالثة في الجزائر،   3
  .574: ، صحكمة الصوم في اإلسالم،   4

 .320و  309: ، والمصدر في الشعر الجاھلي، ص78: یراجع الحروف، ص  5
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بتسكين الفاء ومد العين باأللف وكسر الالم مع تشديد الياء - )ةياِلعافْ( هذا الوزن

: ته نقولولنسب) نسانإ(من االسم الجامد ) إنسانية: (في قولنا -في آخره وبالتاء

)خصائص اإلنسان صغت المصدر الصناعيالتعبير عن   وإذا ما أردت) إنساني  ،

ا دوح «: في قوله اإلبراهيمي البشيرعند ) إنسانية( وورد اللفظ ). إنسانية( :فقلت

  1»برطَْأا فَينًح ةينَاساإلنْ بِكْربِ

  الفعاللولية -4

بكسر الفاء وتسكين العين ومد الالم األولى  باأللف - )يةالفعاللول( هذا البناء

) ةيورِاتُتَيكْد: (لهفي قو -في آخره والثانية بالواو وكسر الثالثة مع تشديد الياء وبالتاء

دنا التعبير عن  وإذا ما أر) يورِاتُتَيكْد: (ولنسبته نقول) وراتُتَيكْد( من االسم الجنس

،  فيصبح لوصف إلى المصدر الصناعيد حقيقته أحيل اومجر جوهر حال الديكتاتور

عند  بعناه وورد اللفظ. بمعنى خصائص الظلم وصفاته) ةيورِاتُتَيكْد(المصدر أنذاك 

  .2»اعم ريةُتوِاُتَيكْالدو يةُطَارقْيمالد «: في قوله البشير اإلبراهيمي

  الفُعلونية -5

وتسكين العين ومد الالم بالواو وكسر النون  بضم الفاء- )الفُعلونية(هذا الوزن 

) ونيهص(من االسم الجنس ) يةونيهص: (نحو -في آخره لتاءالزائدة مع تشديد الياء وبا

عن خصائص الصهويني ومجرد وإذا ما أردنا التعبير ) يونهيص: (ولنسبته نقول

إلى االسمية،  فيصبح  المصدر الصناعي بإلحاق تاء النقل من  الوصفية حقيقته صغنا

 امفَ«: في قوله اإلبراهيمي البشير بمعناه عندوورد اللفظ ). ونيةيهص(المصدر أنذاك 

اُلب هذفَاِئطَال هة الصهيونّةي اليونْتُ مكر 3 »قَالح    

  مفْعلية -6

مع تشديد م بميم مع تسكين الفاء وفتح العين  وكسر الال- )مفْعلية( هذه الصيغة 

: ولنسبته نقول) دمحم(من االسم الجنس ) يةدمحم: (ومن أمثلتها -في آخره الياء وبالتاء

)محمدأحيل  ،المحمدية وحقيقة جوهره ن  الخصائصوإذا ما أردنا التعبير ع) ي
                                                

  .21: البصائر، ص عیونالحقائق العریانة،   1
  .89: ، صفصل الدین عن الحكومة، عیون البصائر  2
  .492: صعیون  البصائر، ، تصویر الفجیعة  3
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الوصف إلى المصدر الصناعي بإلحاق تاء النقل من  الوصفية إلى االسمية،  فيصبح 

. الدال على صفات وخصائص نبي األمة صلى اهللا عليه وسلم) يةدمحم(أنذاك  المصدر

ى نَعالم كِلي ذَف مكْى الحهتَانْ «: في قوله اإلبراهيمي البشير عندبمعناه وورد اللفظ 

الجيخِارِى التَإلَ يِلل بعغَاللُ دفَ ةسه الهِاُمجالنَ ةَريةَوِب المحمَّّد1 ».ةي  .  

  فَيعلية -7

بفتح  الفاء وتسكين الياء الزائدة  وفتح العين وكسر الالم - )فَيعلية(هذا البناء 

ولنسبته ) رصيقَ(من االسم الجنس ) قيصرِية: (نحو -في آخره مع تشديد الياء وبالتاء

أردت التعبير عن خصائص القيصر صغت المصدر وإذا ما ) يرِصيقَ: (نقول

 وورد اللفظ. داال على صفات القيصر  )ةيّرِصيقَ(،  فيصبح المصدر أنذاك ناعيالص

  .2 »ةَيرِصيالقَا يوسي رنثْتَسوال نَ« : في قوله البشير اإلبراهيميعند  بمعناه 

  فعلَوِية -8

بكسر الفاء وتسكين العين باأللف وفتح الالم وكسر الواو - )فعلَوِية( هذه الصيغة

) كسرى(من االسم الجنس ) كسروية: (في قوله - في آخره ع تشديد الياء وبالتاءم

كسرى ومجرد حقيقته وإذا ما أردنا التعبير عن  جوهر ) كسروي: (ولنسبته نقول

المصدر الصناعي بإلحاق تاء النقل من  الوصفية إلى االسمية،  فيصبح المصدر  صغنا

 ةُيّوِرسالك تادا عمفلَ «: في قوله ير اإلبراهيميالبش وورد اللفظ عند). كسروية(أنذاك 

  .3»اهئعارى شَإلَ

  4فُعولية -9

مع تشديد الياء بضم الفاء ومد العين بالواو وكسر الالم - )فُعولية( هذه الصيغة

وإذا ) يألوه: (ولنسبته نقول) إله(من االسم الجامد ) ةيوهألُ: (نحو. -في آخره وبالتاء

أحيل الوصف إلى المصدر الصناعي  ن  جوهر حال الموصوفأردنا التعبير ع ما

،  فيصبح اء لينتقل المعنى من الداللة على الوصفية إلى الداللة على االسميةبإلحاق ت
                                                

  .534: ، صھجرة النبوة من مكة إلى یثرب، عیون البصائر  1
  .57: ، صالحج، عیون البصائر  2
  .595: ، ص سجع الكھان، عیون البصائر  3

، 307: ، والمصدر في الشعر الجاھلي، ص32: ، والفصیح ص3/137ني القرآن ، ومعا367: یراجع أدب الكاتبص 4
 .320.0، و 312
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 ححصلي «: في قوله البشير اإلبراهيميعند بمعناه وورد اللفظ ). يةوهألُ(المصدر أنذاك 

  .1 »نيى حإلَ وولَ ةَروزالم ةَيّوهلُُألا هسفْنَِل

  فُعلُوِلية - 10

بضم الفاء وتسكين العين ومد الالم األولى بالواو وكسر - )فُعلُوِلية( هذه البنية

من االسم الجامد ) ةيّورِهمج: (في قوله -في آخره مع تشديد الياء وبالتاءالالم الثانية 

)جم(ولنسبته نقول) وره :جمورِهخصائص الجمهور  نالتعبير ع وإذا ما أردت) ي

 بمعناه  وورد اللفظ). جمهورية(،  فيصبح المصدر أنذاك صغت المصدر الصناعي

   2»ةيورِهمج ِئادبموال بِ «: في قوله البشير اإلبراهيميعند 

للمصدر الصناعي في عيون ) 10(أوزان  وصيغ من اسم الجنس عشرة

  . البصائر

للمصدر  وزنا )26( وعشرين ستةقد استخدم  البشير اإلبراهيمي وبهذا يكون

  .الصناعي في عيون البصائر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .38: ، ص جمعیة العلماء، موقفھا مع السیاسة والساسة، عیون البصائر  1
  .28: ، صالتعلیم العربي، عیون البصائر  2
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  اسم اآللة

إال ان التطور  ،جاء ذكر اسم اآللة عند علماء العربية قديما وجمعوا ابنيته

ما جعل مجمع اللغة يتبنى صيغا جديدة  ،التكنولوجي الحاصل أظهر أسماء جديدة لآللة

  .وهي جلها سماعية ال تخضع لقاعدة معينة ،اآللة السم

  تعريفها

وهي مشتقة في الغالب   ،ما يدل على آداة العمل«اتفق جمع العلماء على أنها  

ومن األسماء  ،ومن غير الثالثي المجرد ،المتعديمن الفعل الثالثي المجرد الالزم و

  . فهي بذاك كل اسم دل على أداة عمل 1»الجامدة

   في عيون البصائر اسم اآللة

وقد حاولت  ،أوزان قياسية وأخرى سماعية تفق العلماء على أن السم اآللةا

  .تقصيها في عيون البصائر

   الوزان القياسية في عيون البصائرا- 

ومن األوزان المذكورة في عيون  ،أحصاها العلماء وحصروها في سبعة أوزان

  : البصائر هي

    2مفعال -1

: قوله نحو -الفاء ومد العين  باأللف بكسر الميم و تسكين- )لمفعا( هذا الوزن

على ) مزمار(واسم األلة  منه على ) فَعل(على وزن  )زمر(من  الفعل الالزم ) مزمار(

البشير عند  )مفعال( وجاء ذكر الوزن ،، وهي آلة موسقية نفخية)مفَعال(وزن 

  . 3»اهارِمزمى لَع إال ةيرِي الحى فنغْا تُوم«:  في قوله اإلبراهيمي

  4مفَاعيل -2

: نحوقوله -ءبفتح الميم ومد الفاء باأللف ومد العين باليا- )مفَاعيل( هذا البناء

) مزمار(واسم األلة  منه على ) فَعل(على وزن  )زمر(من  الفعل الالزم ) مزاْمير(

                                                
  .331: ص ،المسائل الصرفیة في لسان العرب ،80: ص: یراجع المعجم المفصل   1
  .80: المعجم المفصل، ص ، و104: ، ونزھة الطرف، ص1/186، وشرح الشافیة112: شذا العرف، ص یراجع  2
  .92: ص،عیون البصائرفصل الدین عن الحكومة،   3
  .80: یراجع المعجم المفصل، ص  4
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على وزن ) مزامير(على  وجمعها ،وهي آلة موسقية نفخية) مفَعال(على وزن 

 اِهللا يند وإن «: في قوله اإلبراهيمي البشير عند) مفاعيل(وجاء ذكر الوزن  ،)مفَاعيل(

ثْال يتُب بالمز1» .يرِام .  

  2مفَعل -3

 ،)محرِك: (نحوقوله -ضم الميم و فتح الفاء وكسر العينب- )مفَعل( هذه الصيغة

على ) محرِك(واسم األلة  منه على  ،)فَعل(على وزن  )كحر(من  الفعل المتعدي  

في  البشير اإلبراهيميعند  بمعناه  وهي آلة ميكتانيكية ،وجاء ذكر الوزن) مفَعل(وزن 

  3»كرِحمإال بِ ونكُرحتَي موالقَ الءُؤا هنَدهِا عم«: قوله

  4مفْعلة -4

 - في آخره وبالتاء ن الفاء وفتح العينو تسكي بفتح الميم- )مفْعلة( هذه البنية

واسم األلة  منه  ،)فَعل(على وزن  )طَبخ(من  الفعل المتعدي ) مطْبخَة: (ومن أمثلتها

البشير عند  بمعناه وهي آلة للطبخ ،وجاء ذكر الوزن ،)مفَْعلة(على وزن ) مطْبخة(على 

  5»ةٌخَبطْما يلْلعة ايرِاِئزالج ةاري اإلدف«:  في قول اإلبراهيمي

5- 6االتفََع  

 - وبالتاء في آخره باأللف مد الالمبفتح الفاء ومد العين و- )االتفََع( هذا الوزن

واسم األلة  منه على ) فَعل(على وزن  )رش(من  الفعل   ) رشاشات: (نحوقولنا

على وزن ) رشَاشَات(وهي آلة حربية وجمعها على ) فَعال(على وزن ) رشاش(

 ةيْؤر نمو «: في قوله البشير اإلبراهيميعند  بمعناه ،وجاء ذكر الوزن) عاالتفَ(

زِالمعجات من اشَشَالرات والدباب7»ات .  

  سي من اسم اآللة في عيون البصائرأوزان للقيا) 05(وهاهي خمسة 
                                                

  .124: ص،عیون البصائرونعود إلى فصل الحكومة عن الدین،   1
، وجامع الدروس، 84: ، وشذا العرف، ص1/232، واالرتشاف 1/186الشافیة  ، ورشح95و 4/94الكتاب  یراجع  2
  .294: المعجم المفصل، ص 174: ، وقباوة، ص289: ، وأبنیة الصرف، ص1/205
  .438: عیون البصائر، صمؤتمر الزوایا بعد مؤتمر األئمة،   3
، وشرح الشافیة 112: رف، ص، وشذا الع1/205، وجامع الدروس 1/232، واالرتشاف 4/94الكتاب  یراجع 4
  .80: المعجم المفصل، ص ، و104: ، ونزھة الطرف، ص1/186
  .72: عیون البصائر، صالتقریر الحكومي العاصمي،   5
  .80: یراجع المعجم المفصل، ص  6 

  126:ص،عیون البصائرفصل الحكومة عن الدین،   7
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  األوزان السماعية السم اآللة في عيون البصائر

ماء جامدة على أوزان شتى ال ضابط لها حاولت تقصي قد جاء اسم اآللة من أس

  :أوزان هي  )04( فوجدت أربعة البشير اإلبراهيميما وجد منها عند 

  1فعل -1

على وزن ) سْيف: (نحوقولنا -بفتح الفاء وتسكين العين-  )فعل( هذا الوزن

: في قوله هيميالبشير اإلبراعند  بمعناه  وجاء ذكر الوزن ،وهو اسم آلة حربية ،)فََعل(

» وهو في حيقَقتنَبِ هلَاء عى السي2»ف   

  3فُعل -2

على ) رمح: (نحوقوله -بضم الفاء وتسكين العين  وبالالم- )فُعل( هذا البناء

في  البشير اإلبراهيميعند  بمعناه  وجاء ذكر الوزن ،وهو اسم آلة حربية ،)فََعل(وزن 

  4 »وِدي العف اءكَإنْ يهِفَ فيوالس حِمالر ةُيفَظا وأم «قوله 

  5فعل -3

) درع: (ومن امثلته -بكسر الفاء وتسكين العين  وبالالم- )فعل( هذه الصيغة

 البشير اإلبراهيميعند  بمعناه وجاء ذكر الوزن ،وهو اسم آلة حربية ،)فََعل(على وزن 

 عِوالر ةاعي سي فمى الكَلَع ظَافحي أن عِرالدو ةضيالب ةُيفَظو ألن « :في قوله

مهتُج6»ه  

  7فَاعلة -4

 -في آخره وبالتاء فاء ومد العين باأللف وفتح الالمبفتح ال- )فَاعلة( هذه البنية

) فَاعلة(واسم اآللة منه على وزن  ،)فَعل(على وزن  )طار(الفعل من ) طائرة: (مثل

                                                
  .80: یراجع المعجم المفصل، ص  1
  .682: عیون البصائر، ص، السلطان محمد بن یوسف  2
  .294: یراجع المعجم المفصل، ص  3
  .526: عیون البصائر، صقیمة عواطف المسلمین في نظر فرنسا،   4
  . 80:یراجع المعجم المفصل، ص  5
  .18: عیون البصائر، صاستھالل،   6
  332: ، والمسائل الصرفیة في لسان العرب، ص.80: یراجع المعجم المفصل، ص  7
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 البشير اإلبراهيميعند  بمعناه  وجاء ذكر الوزن  ،ل جواوهي وسيلة تنق) طَائرة( :أي

  1»ال يفْتَقر في إقَامته إلى سفينَة أو طَاِئرة تَنْقُُل إلَيهو « :في قوله

أوزان ) 09(قد استخدم في عيون البصائر تسعة  البشير اإلبراهيميوبهذا يكون 

  . السم اآللة

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .174: عیون البصائر ، صة فصل الدین، لمحات تاریخیة، قضی  1
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  لمكانإسما الزمان وا

  اسم الزمان

  .قد تناوله علماء الصرف قديما في بحوثهم وبينوا أوزانه وطريقة صياغته

   تعريفه 

هو ما اشتق من مصدر لزمان وقع فيه «اجتمع العلماء على تعريفه بأنه    

  .هو مصدر يؤتى به للداللة على زمن وقوع الفعل :أي 1.»الفعل أو يقع

  اسم الزمان في عيون البصائر 

ل مطالعتي لعيون البصائر اتضح أن البشير لم يستخدم كثيرا اسماء من خال

  :الزمان ، وقد  تقصيت وزنين  السم الزمان أحدهما مفرد والثاني جمع

  2مفْعل -1

) موعد: (نحو قوله  -بفتح الميم وتسكين الفاء وكسر العين- )مفْعل( هذا الوزن

يحذف الفاء في ) يعد) (وعد(ل الواوي من الفعل الثالثي المثا) مفْعل(على وزن 

بمعنى زمن  ،)موعد(واسم زمانه ) وعد(والمصدر  ،المضارع ألن عينه مكسورة

 ،)فَعل(في المضارع والمصدر على ) يعل( ،في الماضي) فَعل(على وزن  ،اللقاء

: يالبشير اإلبراهيم في قول) موعد(وورد ). مفْعل(ليكون اسم الزمان على وزن 

»وضرِلذَا ِلنَبك مِوعاد محدا قَددنَراه بإعداد العدالالزِ دم3»ة.  

2- فَميلاع  

لة على للدال -بميم مفتوحة ومد الفاء باأللف والعين بالياء-  )يلاعفَم( هذا البناء

الثي المثال من الفعل الث) مفَاعيل(على وزن ) مواعيد: (، ومن أمثلتهجمع اسم الزمان

) وعد(والمصدر  ،ألن عينه مكسورة ،يحذف الفاء في المضارع ،)يعد) (وعد(الواوي 

في ) يعل(في الماضي ) فَعل(على وزن  ،بمعنى زمن اللقاء) موعد(واسم زمانه 
                                                

الكفاية  ،101: وشذا العرف ص ،29: ص ،، ويراجع المفعل والمفْعل ومعانيهما146:الكافي في التصريف ص   1
، واإلشتقاق 137، 136: والمعجم المفصل ص ،171: ص ،وتصريف األسماء واألفعال  ،130: ص ،في النحو

  . 151: ريد وابن جني، صاللغوي عند ابن د
  .171: ص ،وتصریف األسماء واألفعال  ،2/473 ،یراجع شرح الكافیة الشافیة  2
  .19:عيون البصائر، صاستهالل،   3
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، وجمعه على )مفْعل(ليكون اسم الزمان على وزن ) فَعل(المضارع والمصدر على 

  ).مفَاعيل(وزن 
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  اسم المكان

. جاء ذكر اسم الزمان في كتب اللغة دائما مقترنا باسم الزمان لتقارب صيغهما

  .وقد تناوله علماء الصرف بالدراسة في أولى كتاباتهم

  : تعريفه

 1»ما اشتق من مصدر لمكان وقع فيه الفعل«اتفق جل العلماء على تعريفه بأنه 

واتفقا في  ،الزمان في داللته على مكان ال زمان وقوع الفعلأي أنه اختلف عن اسم 

  .تعلقهما بالفعل ، فاألول يبين زمن وقوعه ، والثاني مكانه

  :أبنيته في عيون البصائر

 ،نا السم المكان للفعل الثالثيارصدت أوز ،ومن خالل مطالعتي لعيون البصائر

  :وحتى للمزيد  وهي

  : أبنية اسم المكان من الثالثي

  2مفْعل -1

من ) مجلس: (نحو قوله -بفتح وتسكين الفاء وكسر العين- )مفْعل( هذا الوزن

 ،يفْعل ،فَعل(اي مكان الجلوس على وزن  ) مجلسا ،جلُوسا ،يجلس ،جلَس(الفعل 

: البشير اإلبراهيميفي قول  )مجلس(وجاء ذكر . اذا أريد اسم المكان) مفْعال ،فُعوال

»تْتَورك الماَلج الحلُأل رمنَلتُ ةظم جمعتَيفَِلَؤا وتُه مجلسها الدي بِينرِحي3»ة   

 4مفْعل -2

مكْتَب من الفعل  :نحو -الميم والعين مع تسكين الفاء-  )مفْعل(بفتح  هذا البناء

) مكْتَب( :بة قلنافإذا أريد موضع الكتا) كتاَبة(والمصدر ) يكْتُب ،كَتَب(الثالثي الصحيح 

                                                
  .29: ص ،والمفْعل والمفْعل ومعانيهما ،146: يراجع الكافي في التصريف، ص 1
، ومبادئ 171: ، وقباوة، ص110: عرف، ص، وشذا ال2/473، وشرح الكافية الشافية 4/87يراجع الكتاب   2

  .137:المعجم المفصل ص، و29: ، ومفعل والمفْعل ومعانيهما، ص 60:الصرف، ص
  .31:عيون البصائر صالتعليم العربي،   3
، ومبادئ 171: ، وقباوة، ص110: ، وشذا العرف، ص2/473، وشرح الكافية الشافية 4/87يراجع الكتاب   4

  .137:المعجم المفصل ص، و29: ل والمفْعل ومعانيهما، ص، ومفع 60:الصرف، ص
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 :البشير اإلبراهيميفي قول ) المكتب(وذكر  ).مفْعل ،فعالة ،يفْعل ،فَعل(على وزن 

»ألن ا القَذَهرار إن سنْتَ َلهِيذُفه في عخْشَ ٍلميٍص كالمعمِل يف 1»بٍتَكْم  

 مفْعلة -3

في  فتوحة مع التاءبميم مفتوحة وفاء ساكنة وعين م- )مفْعلة( هذه البنية

من الفعل الثالثي الصحيح السالم ) مفْعلة(على وزن ) مزرعة( :مثل -آخرها

البشير في قول  ) المزرعة(جاء ذكر و ،)يفْعل ،فَعل(على وززن ) يزرع،زرع(

   2»انتَساكوب دنْالهِ يها ، وهاترمعتَسم نة معرزى منَأغْوبِ«: اإلبراهيمي

  3مفْعل -4

) منْبر( :ومن أمثلته -بكسر الميم وتسكين الفاء وفتح العين- )مفْعل( هذه الصيغة

على وزن ) منبر) (ينْبر) (نَبر(بالفتح من الفعل الثالثي ) مفْعل(بدل ) مفْعل(على وزن 

 ُلتصا يم ُلكُو«: البشير اإلبراهيميفي قول  )المنبر(وجاء ذكر  ،)مفْعل) (يفْعل) (فَعل(

   4»رٍبنْم نم هبِ

 5مفْعلة -5

 - في آخره بكسر الميم وتسكين الفاء وفتح العين وبالتاء- )مفْعلة( هذا الوزن

 ،يؤذن ،أذن(بكسر الميم من الفعل الثالثي المهموز ) مفْعلة(على وزن ) مئذنة( :نحو

 ) مئذنة(وجاء ذكر  ،)مفْعلة ،عالةفَ ،يفَعل ،فَعل(على وزن  ،لمكان اآلذان) مئذنة ،آذان

    6»ةادهالشَ كلْتِل دَؤم وهم فَاوإم ةنَذَْئمو« :اإلبراهيمي في قول البشير

ووجدت ذلك في عيون البصائر على الوزن  ،وقد يأتي اسم المكان بصيغة الجمع

  :اآلتي

  

                                                
  .25: عيون البصائر صالتعليم العربي،   1
  .119: ص ونعود إلى فصل الحكومة عن الدين، عيون البصائر،  2
  .137:المعجم المفصل ص   3
  203: عيون البصائر صكلمتنا عن األئمة،   4
  .137: المعجم المفصل ص   5
  .203عيون البصائر ئمة، كلمتنا عن األ  6
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 1مفَاعل

) مدارِس: (نحو -وكسر العين بفتح الميم ومد الفاء باأللف- )مفَاعل( هذا الوزن

ومكان  ،)دراسة ،درسا،يدرِس ،درس(من الفعل الثالثي الصحيح  ) مفَاعل(على وزن 

على ) مدارِس( :تفإذا ما أريد الجمع قل ،بصيغة المفرد) المدرسة(ع الفعل هو ووق

  ). مفَاعل(والجمع  ،)مفْعلة(و ،)فعالة(و ،)فَعل( ،)يفْعل) (فَعل(وزن 

  :أبنية اسم المكان من المزيد

ويصاغ اسم المكان من غير الثالثي وورد ذلك في عيون البصائر على أوزان 

  :هي

 2مفْتَعل -1

 :ونح–بضم الميم وتسكين العين وفتح التاء الزائدة والعين - )مفْتَعل( البناءهذا 

والمصدر ) يعتَرِك ،تَركاع(من الفعل المزيد بحرفين  ،لمكان العراك )معتَرك(

وجاء ذكر ). مفْتَعال ،افتعاال ،يفْتَعل،افْتَعل(على وزن  ،)المعتَرك(ومكانه ) اعتراك(

)كالمعا كُوإذَ« :في قوله في عيون البصائر) تَرتب للصحف ى لَاألوتَ أنهِشْتَسد ي ف

عتَالمروزن المضارع المبني للمجهول مع «، فصيغ بذلك اسم  المكان هنا على 3»ك

  .4»إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة

2- مفْتَس5لع 

وسين ساكنة وتاء مفتوحة وفاء ساكنة مع بميم مضمومة - )لعفْتَسم(هذه البنية 

) يستَودع( ،للمعلوم) عدِوتَسي ،عدوتَاس(من الفعل ) مستَودع( :ومن أمثلته -عين مفتوحة

 .)مستَودع(بدال ياء المضارعة ميما مضمومة نحصل على اسم المكان إوب .هوللمجل

للمجهول ) يستَفْعل(للمعلوم ) يستَفْعل ،استَفْعل(اظ باألشياء، على وزن مكان لالحتف :أي

  .السم المكان) مستَفْعل(و
                                                

  .137:المعجم المفصل صيراجع   1
  .137: ، صيراجع نفسه  2
  .17:عيون البصائر صاستهالل،   3
  .137: ، والمعجم المفصل ص101:،ويراجع شذا العرف ص146:الكافي في التصريف ص  يراجع 4
  .137: يراجع المعجم المفصل ص  5
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 1مفْعال -3

 :نحو -ين باأللفبكسر الميم وتسكين الفاء ومد الع-  )مفْعال( هذه الصيغة

في قول  )المحراب(وجاء ذكر  ،)مفْعال(لمكان يطلق للعبادة على وزن ) محراب(

 كلْتِل دَؤم وهم فَاوإم ةنَذَْئمو رٍبنْومَ ابٍرحم نمهِ بِ ُلصتَا يم ُلوكُ« : البشير اإلبراهيمي

  2» ةادهالشَ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .137:المعجم المفصل في الصرف، ص  1
  .203:عيون البصائر صكلمتنا عن األئمة،    2
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  المصدر الميمي

مصدر الميمي وانتبهوا إلى تداخل أبنيته مع جزء الوالمحدثون القدامى  ل تناو

حينئذ التفريق  وال يمكن ،من المشتقات من مثل اسم المفعول واسمي الزمان والمكان

  .بين هاتة األبنية والصيغ إال من خالل السياق

  تعريفه

ر منته بياء ما كان في أوله ميم زائدة وغي«اتفق جل العلماء على تعريفه بأنه 

فهو بذاك يختلف عن المصدر الصناعي بكونه يبدأ بميم  1»مشددة بعدها تاء مربوطة

  . مضمومة ولكنة ال يختتم بياء مشددة

   صياغته

من الثالثي تكون على وزن  المصدر الميمي ي كتب اللغة أن صياغة جاء ف

في حين  ،)مفْعل(زن أما إذا كان مثاال واويا محذوف الفاء فإنه يصاغ على و ،"فْعلم"

 اميم إبدال حرف المضارعة ، بجهولمضارعه المبني للممن «يصاغ من غير الثالثي 

  . فهو بذاك مبني على وزن اسم المفعول من غير الثالثي ،2»مضمومةِ 

   وداللته في عيون البصائر المصدر الميمي

  المجرد في عيون البصائر من الثالثي المصدر الميمي: أوال

 )08(ثمانيةفي عيون البصائر استقصيت  لمصادر الميميةية رصد لعملفي 

  .الفعل أقساممقسمة بين  ناوزأ

1- الفْم3ع  

 :نحو -ومد العين باأللف فاءالميم وتسكين ال كسرب- )عالفْم( هذا الوزن

والمصدر الميمي منه على  ،)إرث(ومصدره  ،)يرِث ،ورث(المثال  من الفعل) يراثم(

                                                
، 383: ص ،والمعجم المفصل 145: ص ، ویراجع تصریف قباوة،247: ص ،أبنیة المصدر في الشعر الجاھلي  1

  . 154: اإلشتقاق اللغووي عند ابن درید وابن جني، ص
، 1/168الشافية  ، وشرح413و 1/412، ونزهة الطرف 221: ، ويراجع التكلملة، ص92، و4/87الكتاب    2

  .384: المعجم المفصل، ص، و73: ، وشذا العرف ص2/594، واألشموني 230و  1/229واالرتشاف
  .247: یراجع أبنیة المصدر في الشعر الجاھلي، ص  3
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 البشير اإلبراهيميوقد ورد ذكر الوزن بمعناه في قول  ،)مفْعال(زن على و) ميراث(

  1»يقِرِي عانوحر اثيرمو ذُ «:ِفي عيون البصائر

2- 2لةمفع  

 - في آخره وبالتاءعين ال كسربفتح الميم وتسكين الفاء و-  )لةمفع( بناءهذا ال

والمصدر  ،)هبة ،يهب  ،وهب( ثالمن الفعل الم ،)لةمفْع(على وزن ) وهبةم: (مثل

: البشير اإلبراهيميفي قول  بمعناها ، وجاء ذكر الكلمة)مفْعلة(الميمي منه على 

ِ»3»وبالموهبة التي خصصت بها    

3- م4لفْع    

البشير في قول  - العين كسروتسكين الفاء و فتوحةبميم م- )لفْعم( هذه الصيغة

على وزن ) وقوف( والمصدر منه ،)قفي ،وقف( لمثالمن الفعل ا) موقف: (اإلبراهيمي

 ). لفْعم( والمصدر الميمي منه على وزن ،)فُعول(والمصدر على وزن  ،)علي ،علفَ(

وما نشاهده من قلق واضطراب في أوساط األمة «: ِفي قولهوجاء ذكر الوزن بمعناه 

  .5»ةِيبِرالع ةغَاللُ نم ِلجِخْالم ةومكُالح فقومل

 .)مواقف( :في قوله) مفَاعل(ه على وزن بير عن الجمع، صغتبه التع ا ما اردتوإذ 

العدد اَألوَل  َلمحنَ نَأ بجو«ِ :في قوله البشير اإلبراهيميوجاء ذكر الوزن بمعناه عند 

  6»اءِملَالع ةيمعجَ فاقوم نم ةًالصخُ يرِكذْالتَ هجو علَى

  4- 7لةمفْع  
 -في آخره وتسكين الفاء وفتح العين وبالتاء فتوحةبميم م- )لةمفْع( هذا الوزن

 ،)يفْعل ،فَعل (على وزن  ،)ينفَع ،نفع( ثالثي الصحيحمن الفعل ال) نْفَعةم: (في قوله

لميمي صغناه على وإذا ما أردنا منه المصدر ا ،)فَعل(على وزن ) نفع(والمصدر منه 
                                                

  .21:ص ،عیون البصائرالحقائق العریانة،   1
  .384: والمعجم المفصل، ص  ،247: ص ،یراجع أبنیة المصدر في الشعر الجاھلي  2
  .239: عيون البصائر صالتعليم العربي والحكومة،   3
، 1/168، وشرح الشافية 413و 1/412، ونزهة الطرف 221: ، والتكلملة، ص92، و4/87الكتاب  يراجع  4

  .384: المعجم المفصل، ص، و73: ، وشذا العرف ص2/594، واألشموني 230و  1/229واالرتشاف
  .24: صعيون البصائر، التعليم العربي،   5
  23: ص الحقائق العریانة، عیون البصائر،  6
  .384: والمعجم المفصل، ص  ،247: ص ،یراجع أبنیة المصدر في الشعر الجاھلي  7



66 
 

في عيون  البشير اإلبراهيميوجاء ذكر وزن بمعناه في قول  .)فَعةمنْ( :فقلت) مفْعلة(

 يقيضاة والتَضللقُ ةيادالم ةعفَنْالم منْها تَطْفيفُ ةٌيرثا كَهلَ ةَزمر الالاَاآلثَ نَأل«: ِالبصائر

اِئلدرنُ ةفوذهِ1»م .  

5- فَْم2ةلع  

 -في آخره  وسكون الفاء وكسر العين وبالتاء الميم فتحب- )ةلعفَْم( هذه الصيغة

 ،)فَعال ،فْعلي ،فَعل(على وزن  ،)كيدا ،كيدي( جوفاأل) كاد(من الفعل ) كيدةم: (ي قولهف

 .)مفْعلة(على وزن ) مكيدة(وإذا ما أردنا صياغة المصدر الميمي منه صغناه على 

 مكُبِ قُصلْتُس ةٌيدكالم هذه إن«: ِفي قوله في عيون البصائروجاء ذكر الوزن بمعناه 

سةَب الد3»رِِه.  

وقد استعمله البشير في عيون البصائر  ،ر الميمي بصيغة الجمعدوقد يرد المص

في قوله في وجاء ذكر الوزن بمعناه  ،وجمع المصدر جمع تكسير) مكائد(في لفظ 

  .4»ينَِلامالع اءملَللع دايكَالم بصنَ«: ِعيون البصائر

6- فْم5ةلع  

: هومن أمثلت -التاءضم العين وبو فاءالميم وتسكين ال فتحب- )ةلعفْم( هذه البنية

 على وزن  )قْربي(والمضارع منه   ،)فَعل(على وزن ) قَرب(من  الفعل ) مقْربة(

وجاء المصدر الميمي منه على  ،)فُعل( على وزن ) قُرب(  المصدر منهو) فْعلي(

 نم ةبرقْمبِ مهلُوا كُانُوكَ«: ِفي قولهوذكر الوزن بمعناه ).  مفْعلة(على وزن ) ربةمقْ(

  .6»مِهِلاِئقَ

  

                                                
  .129: عيون البصائر، صفصل الحكومة عن الدين،   1
  .384: والمعجم المفصل، ص  ،247: ص ،أبنیة المصدر في الشعر الجاھلي يراجع  2
  .200: عيون البصائر، صلى األعضاء المسلمين بالمجلس الجزائري، كتاب مفتوح إ  3
  .22: ، صالحقائق العريانة، عيون البصائر  4
  .383:   والمعجم المفصل، ص ، 247: ص ،یراجع أبنیة المصدر في الشعر الجاھلي  5
  .278: عيون البصائر، صمعهد عبد الحميد بن باديس،   6
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  1لوعمفْ -7

: في قوله -بالواوالعين  الفاء ومد الميم وتسكين بفتح- )لوعمفْ( لبناءهذا ا

)ومم(على وزن ) فْهولفْمل( على وزن) فَهِم(من الفعل ) عالمصدر الميمي ، وجاء ) فَع

في وجاء ذكر الوزن بمعناه . )لمفْعو(على ) مفْهوم( منه على وزن اسم المفعول فقيل 

  . 2»امفهومهومنها ما يزيغ النظر إلى الخير والشر فيغير «:ِقوله

  3مفْعلة -8

 :نحو  -التاء الزائدةبو العين وفتح لفاءالميم وتسكين ا فتحب )مفْعلة( هذا الوزن

 .)عليفْ ،فَعل(على وزن ) يفْسد ،فَسد(للفعل  مصدر ميمي) علةمفْ(على وزن ) مفسدة(

على أساس جلب «: ِالبشير اإلبراهيميي مثل قول فبمعناه  ) المفسدة(وجاء لفظ 

4»المصلحة ودرء المفسدة   

  المصدر الميمي من غير الثالثي في عيون البصائر: ثانيا

ة التي قمت بها في عيون البصائر رصدت ثالثة من خالل العملية االستقصائي

  .أوزان للمصادر الميمة من األفعال المزيدة

  المصدر الميمي من المزيد بحرف في عيون البصائر -1

من خالل مطالعتي لعيون البصائر وزنين للفعل الثالثي المزيد بحرف  وجدت

  في عيون البصائر

2- َفْع5ةلم  

في   -في آخره التاءبو العينوضم الفاء تسكين و الميم فتحب-  )ةلمفْعَ( هذا البناء

على وزن  ،)إعانة ،يعين ،أعان( زيد بحرف مالثالثي ال فعلمن ال) عونةم: (قوله

وذكر الوزن بمعناه  .)مفْعلة(وجاء المصدر الميمي منه على وزن  ،)إفَالة ،فْعلي ،أفْعل(

                                                
  .134: ص ،والمعجم المفصل  ، 145: ص  ،لیراجع تصریف األسماء واألفعا 1

  .524: عيون البصائر، صقيمة عواطف المسلمين في نظر فرنسا،   2
أبنیة ، و146: ، وتصریف قباوة، ص60: ، وحاشیة بن حمدون، ص1/170، وشرح الشافیة 4/92یراجع الكتاب   3

  .383: ص ،المعجم المفصلو ،247: ص ،المصدر في الشعر الجاھلي
  .131: عيون البصائر، صالحكومة عن الدين، فصل   4
  .133: المعجم المفصل، صو ،247: ص ،أبنیة المصدر في الشعر الجاھلييراجع  5
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 اِلجالرِ ةونَعبم ايب خُيالشَ هعضي والذ وعِرشْالم ةُمدقَم يه هذه«: ِفي قوله

  . 1»يَِإلَ هبِ مدقَتَة واري اإلدفين وياصصتاالخْ

  المصدر الميمي من المزيد بحرفين في عيون البصائر -2

من خالل عملية الرصد ألوزان المصدر الميمي الواردة في عيون 

  حرفين للمزيد ب )01( البصائروجدت وزنا واحدا

   2فْعلةم -1

قول  نحو -التاءبو الفاء وفتح العينالميم وتسكين  فتح ب- )فْعلةم( هذه الصيغة

على ) افتخارا ،يفتخر ،فتخرا( حرفينعل المزيد بمن الف) مفخرة: (البشير اإلبراهيمي

وجاء ذكر . )مفْعلة(وجاء المصدر الميمي منه على وزن  )افتعاال ،علتيفْ ،علتاف(وزن

  .3»ادِفَلألح ةٌرخَفْم مِلْللع اتحاِلالص اتياقالب ماءهنَوبِو«: ِفي قولهوزن بمعناه ال

في عيون البصائر إحدى عشر وزنا  البشير اإلبراهيميوبهذا استعمل البشير 

 للثالثي) 08(فاستعمل ثمانية  ،مقسمة على أبواب الفعل من حيث التجرد والزيادة) 11(

 .للمزيد بحرفين) 01(للمزيد بحرف في حين استعمل وزنا ) 02( المجرد ووزنين
 

                                                
  .410: عيون البصائر، صحدثونا عن العدل فإننا نسيناه،   1
  .134: ص ،والمعجم المفصل ،247:ص ،یراجع أبنیة المصدر في الشعر الجاھلي  2
  .277: عيون البصائر، صبن باديس،  معهد عبد الحمديد  3
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  : نتائج البحث

ا جاء في في هذا البحث الكشف عن معاني األبنية المصدرية من خالل م حاولنا

محمد البشير في التطبيق من عيون البصائر لصاحبها  الكتب الجزائرية منطلقين

  :هذا العمل إلى النتائج اآلتية حسب الفصول فأدى بي ،اإلبراهيمي

منه في  لذي انطلقتأن نصه ا من رغمالعلى يعد البشير اإلبراهيمي لغويا   -

من خالل البحث  ال أنني وجدتإ ،ال صلة له بعلم الصرف التحليل نص نثري ادبي

وذاك ما زاد المعنى  ،استخدم عددا كبيرا من األبنية الصرفية موردا إيها بمعانيها أنه

  .متانة

حسب  وزنا مقسمة) 218(استخدم البشير اإلبراهيمي مائتين وثمانية عشر  -     

مصدر الذي صيغ من وزنا لل) 35(الفصول المدروسة في البحث، منها خمسة وثالثون 

) 06(وزنا للمصدر الذي صيغ من فعل متعد، وستة ) 42(ن فعل الزم، واثنين وأربعي

  .منها صيغت من فعل معتل في مباحث شتى من البحث

حدا بصيغة وزنا بصيغة المفرد ووزنا وا) 76(وظف اإلبراهيمي ستا وسبعين  -

  .وزنا بصيغة الجمع) 24(المثنى، وأربعا وعشرين 

كانت الدراسة  ر المقيسة باألبنية السماعية، والبحث عن تداخل أبنية المصد وقد كشف

 .على مادة مستخرجة من عيون البصائر لصاحبها محمد البشير اإلبراهيمي

ى أن هناك صيغ توصلت إل ،من خالل التطبيق على عيون البصائر في البحث -     

فَعل "المزيد، من أمثالتها إنما تعدته إلى  ،مصدرية لم تقتصر على الثالثي المجرد فقط

 " كَلّم"من الفعل" كالم"نحو " فَعال"و" َأفْعل"على وزن " َأذْنَب"الفعل المزيد  من 

وهذا  ،قد تحمل صيغة المصدر الواحدة عدة معان حسب توظيفها في السياق -

  .عيون البصائر في دراسةالخالل ما ثبت من 

غلب أبواب الفعل في صياغة المصدر، كما هو في أ" فَعل"دخول صيغة  -

 .واضح في عيون البصائر
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من خالل التطبيق على مادة مستخرجة من عيون البصائر لصاحبها محمد  -       

المصادر ، ثم على المصادر العارية من الزيادة البشير اإلبراهيمي، اتضح أنه يعتمد

، وفي المرتبة الثالثة ذات الزيادتين، وأخيرا األحادية في المرتبة الثانيةذات الزيادات 

  .ذات الثالث زيادات

قصد اإلبانة والفهم واإلفهام، في أسلوب  اإلبراهيمي على المصادر اعتمد البشير  -    

صدر، يأتي داخل صيغ تركيبية بأجزل عبارة وأقصر أسلوب، وهذا من خصائص الم

 .فالمهم في األسلوب الصحفي بلوغ المعنى بأجزل عبارة وأسهل بيان

ومن خالل  ،كشفت األمثلة المنتهية بالتاء أن دخول التاء عالمة للتأنيث -       

اتضح أن وظيفة هذه التاء وداللتها يمكن أن فالمطبقة على عيون البصائر، الدراسة 

 :تصنف في معان عدة

، من التاء الدالة على القيمة الصرفية وهي التي تلحق اسم المرة واسم الهيئة-

  .مثل ما جاء في عيون البصائر

، التاء الدالة على المبالغة وهي التي تلحق في الغالب صيغة فعالة نحو سفاهة -     

 .في عيون البصائر

ظيفها من قبل في تو مثل السالمة من السالم الجزء من الكل، تاء تفيد تحديد -

 .محمد البشير اإلبراهيمي في عيون البصائر

الواردة في  لك المصادرا عن حذف فاء الكلمة ومن أمثلة ذتاء تكون عوض -

 .عيون البصائر

عند محمد  تاء تكون عوضا عن حركة قصيرة في معتل األجوف نحو لوعة -

 .البشيراإلبراهيمي

 ،جوف المزيد نحو استكانةتاء تكون عوضا عن حركة طويلة في معتل األ -

 . إقام عويض هذه الحركة الطويلة في قوله في عيون البصائرويجوز عدم ت

وقد  ،تلحق التاء المصادر لحوقا مالزما فال تبقى مجردة منه نحو مكربة -

من المزيد كما قد تكون مجردة منه، كما هو الشأن في عيون تلحق المصادر الميمية 

 .البصائر
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أنيث اللفظي أو ما شابهها بالهاء، ووضح لمقصورة المصادر للتتلحق األلف ا -

  .ذلك من خالل األمثلة المستخرجة من عيون البصائر

بعض المصادر المختومة بالنون ترتبط بقيم داللية وتكون فيما يدل على  - 

وهي في الغالب تلحق بعض الصيغ  ،وما يدل على زعزعة البدن ،التقلب واالضطراب

 .المصدرية بأوزان جديدة، كما وضح  ذلك عند محمد البشير اإلبراهيمي راء الصيغالث

حركة عين  األفعال التي تكون مزيدة باأللف سواء قطعا أو وصال تخالف -

كما ال حظت ذلك من خالل المادة المستخرجة من عيون  ،الفعل حركة عين المصدر

 .البصائر

فالفتح للفعل والضم  ،صدرمزيدة بالتاء تخالف عين فعلها المال األفعال  -

 .كما هو الحال في المصادر المستخرجة من عيون البصائر .للمصدر

ومن ذالك اسم اآللة واسم  ،تتقارب بعض صيغ المشتقات مع المصدر الميمي -

را للمبالغة والتأكيد على والتاء تلحق هذه المصادر كثي ،المفعول من األفعال المزيدة

 .ل التطبيق على مادة مستخرجة من عيون البصائروتبينت هذا من خال ،المعنى

تقات من مثل اشتركت مجموعة من الصيغ في أكثر من باب من أبواب المش -

لبحث في المصدر، والصفة ها في اصيغة فعيل في عيون البصائر، والتي وجدت

مع االختالف في المعنى  ،واسم المفعول ،واسم الفاعل ،صيغة المبالغةالمشبهة، و

 .لةوالدال

 هذه النتائج التي توصلت إليها كانت نتيجة دراسة احصائية تحليلية  ،وأخيرا -

على مادة مستخرجة من  مقاالت محمد البشير اإلبراهيمي التي نشرت في 

    .جريدة البصائر، والتي جمعت في مؤلف عيون البصائر
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  :جدول لدراسة ابنیة مصدر الثالثي في عیون البصائر

ولتوضیح الصورة أكثر أفضل رسم جدول یدل على ورود الصیغ في المدونة في 

  :أبوابھا
 عدداألبواب  الصیغة 

  الوارد فیھا 

أمثلتھا في   األبواب الواردة فیھا 

  المدونة 

الصفحة في 

  عیون البصائر

ي الصفحة  ف

  المذكرة 

  

  

  َفَعال

  

  

  بابا  11ن م 06

  . َفَعل یْفَعل الزما -
  . َفَعل یْفَعل متعدیا -
  .َفَعَل یْفُعل الزما -
  .َفَعل یْفُعل متعدیا -
  .َفَعل یْفِعل متعدیا -
  .   َفُعل یْفُعل الزما -

  .َذَھاب -
  َبَذاء  -
  .َثَبات -
  .َحَصاد ،َجالء-
  .َضالل -
  .   َجَمال -

243  
49  
69  

186 -375  
289  
137  

05  
09  
12  
15  
21  
25  

  

  

  ُفَعال 

  

  

  بابا  11من  05

  .َفَعل یْفَعل الزما -
  . اَفَعل یْفَعل متعدی -
  .اَفَعل یْفُعل الزم -
  .اَفَعل یْفُعل متعدی -
      اَفَعل یْفِعل متعدی -

  ُسَھاد  -
  ُسؤال  -
  .ُرَقاد -
  .ُدَعاء -
  .   ُبَكاء -

217  
694  
270  

97 
420  

06  
09  
13  
15  
21  

  

  

  

  ِفَعال 

  

  

  

  بابا  11من  06

  . َفَعل یْفُعل الزما -
  .َفَعل یْفُعل متعدیا -
  .َفَعل یْفِعل الزما -
  .اَفَعل یْفِعل متعدی -
  .َفُعل یْفُعل الزما -
  .    َفعْْل یْفَعل متعدیا-

  .إَیاب -
  .ِحساب -
  .ِعَتاب -
  .ِسراع -
  .ِبَطاء -
  .    ِحساب -

243       
91 

288  
201  
414  

91  

13  
15  
19  
22  
26  
28 

  

  

  

  َفَعالة

  

  

  

  بابا  11من  07

  .َفَعل یْفَعل الزما -
  .اَفَعل یْفَعل متعدی -
  .اَفَعل یْفُعل متعدی -
  .اَفَعل یْفُعل متعدی -
  .َفُعل یْفُعل الزما -
  .َفِعل یْفَعل الزما -
  .   اَفِعل یْفِعل متعدی -

  .َبَراءة -
  .َبَذاءة -
  .َبالَغة -
  .ضََاللة -
  .َبَراءة -
  .ةَبَراء -
  َوالیة        -

53  
37  

 608  
164  

52  
52  

207  

06  
09  
13  
21  
26  
16  
31  

  

  ِفَعالة 

  .اَفَعل یْفِعل متعدی -  .بابا 11من  02
  . اَفِعل یْفِعل متعدی -

  .ِقراءة -
  .  ِوَراثة -

673  
173  

10  
31  

  

  َفَعل

  

  . بابا 11من  04

  .َفَعل یْفَعل الزما -
  .اَفَعل یْفُعل متعدی -
  .اِعل متعدیَفَعل یْف -
  .   اَفِعل یْفَعل متعدی -

  .َجَشع -
  .َجَلب -
  .َسَلب -
  .  َتَبع -

506  
131  
597  
679  

06  
15  
22  
29  

  

  ُفَعل 

  

  . بابا 11من  02

  . اَفَعل یْفِعل متعدی -
  . َفِعل یْفَعل الزما -
  َفَعل یْفَعل متعدیا-

  .ُبَغي -
  . ُرَضا -
  ُرْعب -

550  
660  
597  

23  
27  
10  
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 دداألبوابع  الصیغة 

  الوارد فیھا 

أمثلتھا في   األبواب الواردة فیھا 

  المدونة 

الصفحة في 

  عیون البصائر

ي الصفحة  ف

  المذكرة 

  19  316  . َكِذب -  .َفَعل َیْفِعل الزما -  .بابا 11من  1  َفِعل 
  

  

  َفَعَلة 

  

  .بابا  11من  02

  . اَفَعل یْفِعل متعدی -
  . اَفِعل یْفَعل متعدی -

  .َغَلَبة -
  .  َرَحَمة -

326  
453  

24  
29  

  23  58  . َسِرقة -  . اَفَعل یْفِعل متعدی -  . بابا 11من  1  َفِعلة 
  

  24  326  ُغُلّبة  -  . اَفَعل یْفِعل متعدی -  . بابا 11من  1  ُفعَُلَّة 

  22  326  . َغُلّبة -  . افَََعَل یْفِعل متعدی -  . بابا 11من  1  َفُعّلة 

  

  َفْعل 

  

  . بابا 11من  03

  .اَفَعل یْفَعل متعدی -
  .افَََعل یْفُعل متعدی -
  .   َفِعل یْفِعل الزما -

  .َبْدء -
  .َسْوء -
  .   َیأس -

277  
85  

321  

10  
16  
30  

  

  ُفْعل 

  

  بابا  11من  03

  .َفَعل یْفَعل الزما -
  .اَفَعل یْفُعل متعدی -
 .اَفَعل یْفِعل متعدی -

     َفَعل یْفَعل متعدیا 

  .ُزْھد -
  .ءُسْو -
  .  ُحّب -
  ُرْعب -

454  
85  

132  
597  

07  
16  
24  
10  

  

  ِفْعل 

  

  بابا  11من  03

  .اَفَعل یْفَعل متعدی -
  .اَفَعل یْفُعل متعدی -
  .   َفَعل یْفِعل الزما -

  .ِسْحر -
  .ِذْكر -
  .  ِكْذب -

520  
667  
316  

19  
16  
19  

  

  

  َفْعَلة 

  

  

  بابا  11من  04

  .َفَعل یْفَعل الزما -
  .ل یْفِعل الزماَفَع -
  .اَفَعل یْفَعل متعدی -
  .    َفِعل یْفَعل الزما -

  .نشأة -
  .َرْجَعة -
  .َخْدَمة -
  َرْغَبة    -

463  
329  
642  
117  

07  
19  
23  
27  

  .اَفَعل یْفَعل متعدی -  بابا  11من  04  ُفْعَلة 
  .َفَعل یْفُعل الزما -
  .َفَعل یْفِعل الزما -
  .   اَفُعل یْفُعل متعدی -

  .ُشْھرة -
  .ُخْطَبة -
  .ُقْدرة -
  .    ُجْرأة -

392  
53  

144  
303  

10  
14  
20  
26  

  23  642  . ِخْدمة -  . اَفَعل یْفِعل متعدی -  بابا  11من  1  ِفْعَلة 

  

  َفْعالن 

  

  . بابا 11من  02

  .اَفَعل یْفَعل متعدی -
  .َفِعل یْفَعل الزما -

  .َفَوران -
  . جیشان  -

279  
279  

17  
20  

  

  

   ُفْعالن

  

  

  . بابا 11من  04

  .اَفَعل یْفَعل متعدی -
  .َفَعل یْفَعل الزما -
  .اَفَعل یْفُعل متعدی -
  .    اَفِعل یْفَعل الزم -

  .ُغْذران -
  . ُرْجَحان -
  .ُخْذالن -
  .  ُخْسَران -

144  
675  
231  
231  

24  
07  
17  
28  
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 عدداألبواب  الصیغة 

  الوارد فیھا 

في أمثلتھا   األبواب الواردة فیھا 

  المدونة 

الصفحة في 

  عیون البصائر

ي الصفحة  ف

  المذكرة 

  24  253  . ِفْقدان -  . اَفَعل یْفِعل متعدی -  . بابا 11من  1  ِفْعالن 

  30  229  . ُلُزوم -  . اَفِعل یْفَعل متعدی -  . بابا 11من  1  َفُعول 

  25  672  . ِعِرفَّان -  . اَفَعل یْفِعل متعدی -  . بابا 11من  1  ِفِعّالن 

  

  

  ُفُعول 

  

  

  . بابا 11من  04

  .َفَعل یْفَعل الزما -
  .اَفَعل یْفَعل متعدی -
  . اَفَعل یْفِعل الزم -
  .   اَفِعل یْفَعل متعدی -

  . ُرُكود -
  .ُجُحود -
  .ُرُجوع -
  .   ُقُبول -

461  
287  
399  
229  

08  
11  
20  
29  

  08  573  . رعونة -  .َفَعل یْفَعل الزما -  بابا  11من  1  ُفُعولة 

  08  552  . َنِعیب -  . َفَعل یْفَعل الزما -  بابا  11من  1  َفِعیل 
  

  

  َفِعیلة 

  

  . بابا 11من  03

  .اَفَعل یْفَعل متعدی -
  .َفَعل یْفُعل الزما -
  .  اَفَعل یْفُعل متعدی -

  .َنِصیحة -
  .َنِقیصة -
  .  َنِقیصة -

100  
123  
123  

11  
14  
28  

  28  682  . ُسْخِرّیة -   . ل یْفَعل الزماَفِع -  . بابا 11من  1  ُفْعِلّیة 

  17  263  . َشْكوى -  . اَفَعل یْفُعل متعدی -  . بابا 11من  1  َفْعلى 

  18  372  . ِذْكرى -  .اَفَعل یْفُعل متعدی -  . بابا 11من  1  ِفْعلى 

  12  164  َعاِقَبة  -  .َفَعل یْفُعل الزما -  بابا 11من  1  َفاِعلة 

 

الثا وثالنین صائر كانت ثنجد أن ابنیة المصدر في عیون البل من خالل دراسة الجدو

  .منھا ما اشترك في أكثر من  بابوزنا مقسمة على احد عشر بابا ، 

) 05(في خمسة ) الُفَعال(و ، بابا أبواب من إحد عشر (06)وردت في ست ) َفَعال(  

) 07(في سبعة ) الةالَفَع(في حین وردت   ، أبواب ) 06( في ستف) الِفَعال(، أما أبواب

   .) 02( في بابین) الِفَعالة(و ،أبواب

) ِفْعل(و) ُفْعل(و) َفْعل(و ،في بابین) الَفْعَلة(و ) الُفَعل(و ،ففي أربعة أبواب) الَفَعل(أما 

  .في ثالثة أبواب

  ،)02( في بابین) الَفْعالن(و ،أبواب) 04( ففي أربعة ) الِفْعلة(و) الَفْعَلة(أما 

أبواب من احد ) 03(في ثالثة ) لَفِعیلةا(و) الُفُعول(وكذا  ،أبواب )04( ففي أربعة) الُفْعالن(و

 .  بابا عشر



112 
 

  جدول لدراسة أبنية المصدر المزيد بحرف واحد في عيون البصائر 

حركة   بناء الفعل

  الفاء

حركة 

  العين

حركة   يادةز

  الزيادة

الصفحة في   المثال  بناء مصدره 

  عيون البصائر 

الصفحة في 

  المذكرة

  

  أفْعل-1

    إبرام -أبرم   "بكسرفسكون فمد باأللف"إفعال   فتحة  الهمزة  فتحة  سكون

375  

  

32  

  32  296  إباحة- أباح  " التاءببكسر فسكون و"إفالة   فتحة  همزة  فتحة  سكون  أفعل -2

  33  375  ترويج- روج  "سكون فمد بالياء"تفعيل   سكون  تضعيف  فتحة  فتحة  فَعل -3

  33  121  تزكية- زكّى  "كسر وبالتاءسكون ف"تَفْعلة   سكون  تضعيف  فتحة  فتحة  فعل -4

  34  266  قتال- قاتل  ل بكسر فمد بااللف  فعا  سكون  مد  كسرة  فتحة  فاعل -5

  
  .وهي أوزان قيلسية, أوزان للمزيد بحرف في عيون البصائر) 05(هاهي ذي خمسة 
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  جدول لدراسة أبنية المصدر المزيد بحرفين في عيون البصائر 

  

بناء 

  الفعل

حركة 

  الفاء

حركة 

   العين

زيادة 

1  

حركة 

  1زيادة

زيادة 

2  

حركة 

  2زيادة

الصفحة  في   المثال  صدرهبناء م

  عيون البصائر

الصفحة في 

  المذكرة

1- 

  تفاعل 

تفاعل بمد الفاء وفتح   كونس  مد  حةفت  التاء  حةفت  حةفت

  العين

  34  289  تواكل - تواكل 

2- 

  تفعل

تفعل بفتح الفاء   كونس  شدة  فت  التاء  حةفت  حةفت

  وتضعيف العين 

  34  188  تمكّن  –تمكّن 

3- 

  انفعل

انفعال بكسر الفاء ومد   كونس  نون  ك  همزة  حةفت  حةفت

  العين باأللف

  35  401  انعتاق -انعتق 

4- 

  افتعل

افتعال بسكون فمد العين   حةفت  تاء  ك  همزة  حةفت  كونس

  باأللف

  35  615  اشتقاق - اشتق 

  

  .صائرمن مزيد الثالثي بحرفين في عيون الب)  04(من خالل الجدول  يتضح أن البراهيمي استخدم أوزانا أربعة 
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  جدول لدراسة أبنية المصدر المزيد بثالثة حروف في عيون البصائر 

  

بناء 

  الفعل

حركة 

  الفاء

حركة 

  العين

حركة   1زيادة

  1زيادة

زيادة 

2  

حركة 

  2زيادة

زيادة 

3  

حركة 

  3زيادة

الصفحة   المثال  بناء مصدره

في 

عيون 

  البصائر 

الصفحة 

في 

  المذكرة

1-

  استفعل 

  36  207  استشفاع-استشفع   استفعال  حةفت  تاء  كونس  نسي  سرةك  همزة  حةفت  كونس

2-

  استفعل

  36  436  استكانة-استكان  استفالة  حةفت  تاء  كونس  سين  سرةك  همزة  حةفت  كونس

  
   .لمزيد الثالثي بثالثة أحرف ) 02( من خالل الجدول نتبين أن اإلبراهيمي قد استخدم وزنين
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  جدول لدراسة أبنية اسم الفاعل  في عيون البصائر 

  
حركة   بناء الفعل

  الفاء

حركة 

  العين

الصفحة في   المثال  الصيغة   بناء اسم فاعله 

عيون 

  البصائر

الصفحة 

في 

  المذكرة

  70  393  فَاهم -فَهِم  مفرد  فَاعل بمد الفاء باأللف فكسر   كسرة  فتحة  فَعل -1

  71  296  آتِ - َأتَى  مفرد  بمد الفاء باأللف وكسر العين وحذف الالم فَاعِ   فتحة  فتحة  فَعل -2

  71  375  آبِية - َأب  مفرد  التاء بو الفاء باأللف وكسر العين فَاعلَة بمد  فتحة  فتحة  فَعل -3

  71  121  خَطيب -خَطَب  مفرد   .ح الفاء ومد العين بالياءقَعيل بفت  فتحة  فتحة  فَعل -4

وااللف والنون للداللة  وكسر العين،فَاعالن بمد الفاء بااللف   حةفت  فتحة  فَعل -5

  على المثنى   

  72  266  حامالن -حمل  مثنى 

فَاعلون بمد الفاء بااللف وكسر العين وبالالم والواو والنون   فتحة  فتحة  فَعل -6

  للداللة على الجمع 

  72  296  راؤون -رَأى   جمع

  73  375  باقُون  -بقي  جمع  بمد الفاء باأللف ومد العين بواو الجمع بعد حذف الالم وبالنون  فَاعون  كسرة  فتحة  فَعل -7
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حركة   بناء الفعل

  الفاء

حركة 

  العين

الصفحة في   المثال  الصيغة   بناء اسم فاعله 

عيون 

  البصائر

الصفحة 

في 

  المذكرة

لجمع بعد حذف الم فَاعين  بمد الفاء باأللف ومد العين بياء ا  فتحة  فتحة  فعل -8

  الفعل وبالنون

  73  121  رائين - رأى  جمع

  
مثنى وثالثة بصيغة ال) 01( منها بصيغة المفرد  ووزن  ) 04( أوزان السم الفاعل أربعة ) 08( استعمل البشير اإلبراهيمي في عيون البصائر  ثمانية

  .الباقية بصيغة الجمع) 03(
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  ل من المزيد بحرف واحد في عيون البصائر جدول لدراسة أبنية اسم الفاع

  
بناء 

  الفعل

حركة 

  الفاء

حركة 

  العين

حركة   يادة ز

  زيادة 

الصفحة في   المثال  الصيغة   بناء اسم فاعله 

عيون 

  البصائر

الصفحة  

  في المذكرة

مفَعل بضم الميم وفتح الفاء وكسر   سكون  تضعيف  فتحة  فتحة  فَعل -1

  العين المشددة 

  73  618  مشَكك -  شَكّك  مفرد

مفْعل بضم الميم وسكون الفاء   فتحة  همزة  سكون  فتحة  َأفْعل -2

  وكسر العين

  74  78  مجرِم -َأجرم  مفرد

مفَعل بضم الميم وفتح الفاء وكسر   سكون  تضعيف  فتحة  فتحة  فَعل -3

  العين المشددة وبالتاء

  74  89  مدبِرة -دبر  مفرد

4- 

  فَاعل

مفَاعل بضم الميم ومد الفاء باأللف   سكون  دم  فتحة  فتحة

  وكسر العين 

  74  82  مخَادع  - خَادع  مفرد

مفَعِئل بضم الميم وفتح الفاء وكسر   فتحة  همزة  سكون  فتحة  فَعأل -5

  .العين وبالهمزة 

  74  216  مطَمِئن -طَمَأن  مفرد 
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بناء 

  الفعل

حركة 

  الفاء

حركة 

  العين

حركة   زيادة 

  زيادة 

الصفحة في   المثال  الصيغة   اسم فاعله  بناء

عيون 

  البصائر

الصفحة  

  في المذكرة

مفَعِئلة بضم الميم وفتح الفاء وكسر   فتحة  همزة  سكون  فتحة   فَعأل -6

  العين وبالهمزة وبالتاء

  75  270  مطَمِئنَة -طَمَأن  مفرد

وكسر يم وفتح الفاء مفَعّلين بضم الم  سكون  تضعيف  فتحة  فتحة  فَعل -7

والياء والنون للداللة على  العين،

  الجمع 

  75  25  معلمين -علَّم   جمع

8- 

  فَاعل

ومد الفاء  ،مفَاعلين بضم الميم  سكون  مد  فتحة  فتحة

وكسر العين والياء والنون  ،باأللف

  للداللة على الجمع

  75  501  مقَاوِمين  -قَاوم  جمع

وفتح الناء  ،لون  بضم الميممتَفَع  فتحة  التاء  فتحة  فتحة  تفَعل -9

وبالواو وبالنون  ،والفاء ،الزائدة

 للداللة على الجمع

  

  76  316  متَمرِسون - تَمرس  جمع
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بناء 

  الفعل

حركة 

  الفاء

حركة 

  العين

حركة   زيادة 

  زيادة 

الصفحة في   المثال  الصيغة   بناء اسم فاعله 

عيون 

  البصائر

الصفحة  

  في المذكرة

10- 

  تَفعل

وفتح الناء  ،متَفَعلين بضم الميم  فتحة  التاء  حةفت  فتحة

وبالياء وبالنون  ،والفاء ،الزائدة

  للداللة على الجمع 

  76  121  متَبرِمين  - تَبرم  جمع

11- 

  فعأل

 ،وفتح الفاء ،مفَعِئل بضم الميم  فتحة  همزة  سكون  فتحة

 ،وبالهمزة الزائدة ،وكسر العين

  جمعوبالواو والنون للداللة على ال

  76  121  مطَمِئنون -طَمأن   جمع

  
) 05(وخمسة , بصيغة المفرد) 06(وزنا السم الفاعل في عيون البصائر ستة منها ) 11(من خالل الجدول يتضح أن اإلبراهيمي قد استخدم احدى عشر 

  أوزان الباقية بصيغة الجمع  

  

  
  
  
 



120 
 

   لبصائراسم الفاعل من المزيد بحرفين في عيون ا أبنية جدول لدراسة
  

بناء 

  الفعل

حركة 

  الفاء

حركة 

  العين 

زيادة 

1  

حركة 

زيادة 

1  

زيادة 

2  

حركة 

زيادة 

2  

الصفحة في   المثال  الصيغة   بناء اسم فاعله 

عيون 

  البصائر

الصفحة في 

  المذكرة

1- 

  افْتَعل 

 ،مفْتَعلَة بضم الميم  فتحة  التاء  كسرة  الف  فتحة  سكون

وفتح  ،وسكون الفاء

 ،العينكسرو،الزائدةالتاء

  المؤنث وبالتاءللداللةعلى

  77  83  مخْتَلفَة -اخْتَلَف  مفرد 

2- 

  تَفَاعل

 ،متَفاعل بضم الميم  سكون  مد  فتحة  التاء  فتحة  فتحة

ومد  ،وفتح التاء الزائدة

لفاء بااللف وكسر ا

  .العين

  77  501  متَساهل -تَساهل   مفرد

3- 

  تَفَاعل

وفتح  ،متَفاعِ بضم الميم  سكون  مد  فتحة  التاء  فتحة  فتحة

ومد الفاء  ،التاء الزائدة

  بااللف وكسر العين

  78  401  متَقاض-تَقَاضى   مفرد
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بناء 

  الفعل

حركة 

  الفاء

حركة 

  العين 

زيادة 

1  

حركة 

زيادة 

1  

زيادة 

2  

حركة 

زيادة 

2  

الصفحة    المثال  الصيغة   بناء اسم فاعله 

في عيون 

  البصائر

الصفحة في 

  المذكرة

4- 

  علافْتَ

 ،الميمُمفْتَعَل بضم   فتحة  التاء  كسرة  الف  فتحة  سكون

وفتح  ،وسكون الفاء

وكسر  ،التاء الزائدة

  العين

 -اصطَبر  مفرد

  مصطَبِر

309  78  

 5 - 

  افْتَعل

ُمفْتَعلَة بضم الميم   فتحة  التاء  كسرة  الف  فتحة  سكون

وسكون الفاء وفتح التاء 

الزائدة وكسر العين 

  وبالواو والنون 

  78  127  مجتَهِدين -اجتَهد  جمع

6- 

  تَفَاعل

 ،متَفاعلين بضم الميم  سكون  مد  فتحة  التاء  فتحة  فتحة

ومد  ،وفتح التاء الزائدة

الفاء بااللف وكسر 

  . وبالياء والنون العين،

  79  60  متَهاَفتين -تَهافَت   جمع



122 
 

بناء 

  الفعل

حركة 

  الفاء

حركة 

  العين 

زيادة 

1  

حركة 

زيادة 

1  

زيادة 

2  

حركة 

زيادة 

2  

الصفحة    المثال  الصيغة   بناء اسم فاعله 

في عيون 

  البصائر

الصفحة في 

  المذكرة

7- 

  انفعل

منْفَعلين بضم الميم   سكون  نون  كسرة  الف  فتحة  سكون

وسكون النون الزائدة 

وفتح الفاء وكسر العين 

  وبالالم  والياء والنون

  79  687  منْهمكين -انْهمك  جمع

  
) 03(منها بصيغة المفرد والثالثة الباقية ) 04(، أربعة أوزان السم الفاعل من الفعل  لمزيد بحرفين) 07(ستخدم اإلبراهيمي في عيون البصائر سبعة ا

   .بصيغة الجمع
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  اسم الفاعل من المزيد بثالثة احرف  أبنية جدول دراسة
  

بناء 

  الفعل

حركة 

  الفاء

حركة 

  العين 

ة حرك  1زيادة 

زيادة 

1  

زيادة 

2  

حركة 

  2زيادة 

زيادة 

3  

حركة 

زيادة 

3  

الصفحة   المثال  الصيغة  بناء اسم فاعله

في عيون 

  البصائر 

الصفحة 

في 

  المذكرة

1-

  استَفْعل 

مستَفْعل بضم الميم   فتحة  تاء  سكون  سين  كسرة  الف  سكون  فتحة

وتسكين السين 

وفتح  ،الزائدة

وسكون  ،التاء

  وكسر العين ،الفاء

 -استَطاع  فردم

  مستَطيع

58  79  

2-

  استَفْعل

مستَفْعل بضم   فتحة  تاء  سكون  سين  كسرة  الف  سكون  فتحة

وتسكين  ،الميم

 ،السين الزائدة

 ،وفتح التاء

وسكون الفاء 

  وكسر العين

 مفرد

 

 

 

 

  

 - استَولى 

  مستَوِلية

155  80  
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بناء 

  الفعل

حركة 

  الفاء

حركة 

   العين

حركة   1زيادة 

ة زياد

1  

زيادة 

2  

حركة 

  2زيادة 

زيادة 

3  

حركة 

زيادة 

3  

الصفحة   المثال  الصيغة  بناء اسم فاعله

في عيون 

  البصائر 

الصفحة 

في 

  المذكرة

3- 

  استَفْعل

مستَفْعلون بضم   فتحة  تاء  سكون  سين  كسرة  الف  سكون  فتحة

وتسكين  ،الميم

 ،السين الزائدة

 ،وفتح التاء

 ،وسكون الفاء

وكسر العين 

  او والنونوالو

 -استَعبد  جمع

  مستَعبِدون 

492  80  

  
بصيغة المفرد ) 02(أوزان السم الفاعل الذي صيغ من الفعل المزيد بثالثة أحرف وزنان منها ) 03(استعمل البشير اإلبراهيمي في عيون البصائر ثالثة 

  .واألخير بصيغة الجمع
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  : ائرجدول لدراسة أبنية االسم المفعول في عيون البص
  

حركة   بناء الفعل

  الفاء

حركة 

  العين

في  الصفحة  المثال  الصيغة   بناء اسم مفعوله

عيون 

  البصائر

الصفحة 

في 

  المذكرة

، ومد وتسكين الفاء  ،مفْعول بفتح الميم  كسرة  فتحة  فَعل -1

  .العين بالواو

  83  611  مفْروق  –فَرق   مفرد

  84  684  أسير -أسر   مفرد   العين بالياء ح الفاء، ومدفَعيل بفت  كسرة   ضمة  فُعل -2

فَعيلة بفتح الفاء ومد العين بالياء وبالالم   فتحة  فتحة  فَعل -3

  .وبالتاء

  85  382  رهينَة -رهن  مفرد

الفاء ومد  وتسكين  ،مفْعولون بفتح الميم  فتحة  فتحة  فَعل -4

  وبالواو والنونالعين بالواو، 

  86  201  مجرورون -جرر   جمع

  
والرابعة بصيغة  منها بصيغة المفرد) 03(أوزان السم المفعول من الثالثي المجرد، ثالثة ) 04(استعمل البشير اإلبراهيمي في عيون البصائر أربعة 

  .الجمع
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  :جدول لدراسة اسم المفعول من المزيد بحرف من عيون البصائر
  

بناء 

  الفعل

حركة 

  الفاء

حركة 

  العين

حركة   زيادة 

  زيادةال

 الصفحة  المثال  الصيغة   بناء اسم مفعوله 

في عيون 

  البصائر

الصفحة 

في 

  المذكرة

وفتح  ،وسكون الفاء ،مفْعل بضم الميم  فتحة  همزة  سكون  فتحة  َأفْعل -1

  العين

  86  419  محكَم - َأحكَم  مفرد

وكسر ،وفتح الفاء  ،مفَعلة بضم الميم  سكون  تضعيف  سكون  فتحة  فعل -2

  .وبالتاء ،ن المشددةالعي

  86  45  مقَدمة -قَدّم  مفرد

وفتح التاء الزائدة  ،مفَعلة بضم الميم  فتحة  التاء  فتحة  فتحة  تَفَعل -3

  وبالتاء ،وفتح العين ،والفاء

  86  410  متَوقَعة - تَوقَع   مفرد

  
  

  .كلها بصيغة المفرد, الفعل الثالثي المزيد بحرف واحد منمن خالل الجدول نتبين أن اإلبراهيمي قد استخدم ثالثة أوزان السم المفعول 
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  : اسم المفعول من المزيد بحرفين في عيون البصائرأبنية جدول لدراسة 
  

بناء 

  الفعل

حركة 

  الفاء

حركة 

   العين

زيادة 

1  

حركة 

زيادة 

1  

زيادة 

2  

حركة 

زيادة 

2  

الصفحة   المثال  الصيغة   بناء اسم مفعوله 

في عيون 

  البصائر 

الصفحة 

في 

  المذكرة 

1-

  تَفَاعل 

 ،متَفَاعل بضم الميم  سكون  مد  فتحة  التاء  فتحة  فتحة

ومد  ،وفتح التاء الزائدة

  الفاء باأللف وفتح العين 

  87  46  متَداعى  –تَداعى   مفرد 

2- 

  افْتَعل

متَفاعل بضم الميم وفتح   سكون  مد  فتحة  التاء  فتحة  فتحة

التاء الزائدة ومد الفاء 

    .، وكسر العينبااللف

  87  371  منْتَهك  –انْتَهك   مفرد

3- 

  ُأفْتعل

وفتح  ،متَفاعِ بضم الميم  سكون  مد  فتحة  التاء  فتحة  فتحة

ومد الفاء  ،التاء الزائدة

وكسر العين  ،بااللف

  وبحذف الالم

  

  87  524  مْؤتَمنَة -اْؤتُمن    مفرد
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بناء 

  الفعل

حركة 

  الفاء

حركة 

   العين

ة زياد

1  

حركة 

زيادة 

1  

زيادة 

2  

حركة 

زيادة 

2  

الصفحة   المثال  الصيغة   بناء اسم مفعوله 

في عيون 

  البصائر 

الصفحة 

في 

  المذكرة 

4- 

  أفْتَعل

 ،ُمفْتَعَل بضم الميم  فتحة  التاء  كسرة  الف  فتحة  سكون

وفتح  ،وسكون الفاء

وكسر  ،التاء الزائدة

  العين

  88  134  مْؤتَمنُون - اْؤتُمن   جمع 

  
  

بصيغة ) 03(ثالثة منها  لفعل الثالثي المزيد بحرفينالسم المفعول من ا أوزان) 04(يتضح من الجدول أن محمد البشير اإلبراهيمي قد استعمل أربعة 
   .المفرد والرابع بصيغة الجمع
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  : جدول لدراسة ابنية اسم المفعول من المزيد بثالثة أحرف
  
  

بناء 

  الفعل

حركة 

  الفاء

كة حر

   العين

حركة   1زيادة 

زيادة 

1  

زيادة

2  

حركة 

  2زيادة

زيادة 

3  

حركة 

زيادة

3  

بناء اسم 

  مفعوله

الصفحة   المثال  الصيغة

في عيون 

  البصائر

الصفحة 

في 

  المذكرة

1-

  استَفْعل 

مستَفْعل بضم   فتحة  تاء  سكون  سين  كسرة  الف  سكون  فتحة

وتسكين  ،الميم

 ،السين الزائدة

 ،وفتح التاء

 ،الفاءوسكون 

  وفتح العين

 - استَباح  مفرد

  مستَباح

410  88  

  
  

  .في عيون البصائر كما هو موضح في الجدول بنية واحدة السم المفعول من الفعل الثالثي المزيد بثالثة حروف وهو بصيغة المفرد
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  : جدول لدراسة أبنية الصفة المشبهة في عيون البصائر
  

حركة   بناء الفعل

  الفاء

حركة 

  العين

في  الصفحة  المثال  الصيغة   بناء الصفة المشبهة منه

عيون 

  البصائر 

الصفحة في 

  المذكرة

 ،وسكون الفاء ،َأفْعل بفتح األلف  ضمة   فتحة  فَعل -1

    .تح العينوف

  90  502  َأحمر  –حمر   مفرد مذكر

، وسكون الفاء َأفْعل بفتح األلف  فتحة  فتحة  فَعل -2

   .وفتح العين

  90  89  ج َأعو –ج عو  مفرد مذكر

العين  فَعالء بفتح الفاء وسكون  ضمة  فتحة  فَعل -3

  ومد الالم بااللف وبالهمزة 

  90  20  حمراء  –حمر   مفرد مؤنث 

العين  فَعالء بفتح الفاء وسكون  كسرة  فتحة  فَعل -4

  ومد الالم بااللف وبالهمزة 

  90  388  عوراء  –عوِر   مفرد مؤنث 

5- الن بفتح الفاء وسكون العين   كسرة  فتحة  لفَعفَع

  ومد الالم باأللف وبالنون

     

  91  471  غضبان  –غَضب   مفرد مذكر 
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حركة   بناء الفعل

  الفاء

حركة 

  العين

الصفحة في   المثال  الصيغة   بناء الصفة المشبهة منه

عيون 

  البصائر 

الصفحة في 

  المذكرة

 وسكون العين، ى بفتح الفاءفَعل  كسرة  فتحة  فَعل -6

  االلف المقصورة بو

  92  178  غَضبى  –غَضب   مفرد مؤنث 

ح الفاء ومد العين فَعيل بفت  ضمة  فتحة  فَعل -7

  .  بالياء

  92  85  عظيم  –عظُم   مفرد مذكر 

 ة بفتح الفاء وسكون العين،فَعلَ  ضمة   فتحة  فعل -8

  التاء بو

  92  167  عذْبة -عذُب   مفرد مؤنث 

 ة بفتح الفاء وسكون العين،فَعلَ  ضمة  فتحة  علفَ -9

  التاءبو

  92  205  صلْبة  -صلُب  مفرد مؤنث 

فَعال بفتح الفاء ومد العين    ضمة  فتحة  فَعُل -10

  باالف وبالالم 

  

  

  93  502  جبان - جبن  مفرد مذكر 
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حركة   بناء الفعل

  الفاء

حركة 

  العين

الصفحة في   لالمثا  الصيغة   بناء الصفة المشبهة منه

عيون 

  البصائر 

الصفحة في 

  المذكرة

فُعالء بضم الفاء وفتح العين   فتحة  فتحة  فَعل -11

  لف وبالهمزة  ومد الالم باأل

  93  201  جبنَاء  –جبن   جمع مذكر

فَاعل بمد الفاء بااللف وكسر   فتحة  فتحة  فَعل -12

  العين  

  93  59  صاحب  –صحب   مفرد مذكر 

13- ل  فتحة  فتحة  لفَعب   مفرد مذكر     .بفتح الفاء وسكون العين فَععب  –صع94  339  ص  

 ة بفتح الفاء وسكون العين،فَعل  كسرة  فتحة  فَعل -14

  .وبالتاء

  94  187  صعبة  -صعب  مفرد مؤنث 

الفاء  ومد العين فُعال بضم   فتحة  فتحة  فعل -15

  .بااللف

  94  276  شُجاع  –شَجع   مفرد مذكر 

  
بصيغة المفرد المذكر وستة منها بصيغة المفرد المؤنث ) 08(وزنا ثمانية منها ) 15(من خالل الجدول نتبين أن اإلبراهيمي قد  استخدم خمسة عشر 

  .ووزن منها كان للداللة على الجمع
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  : جدول لدراسة أبنية صيغ المبالغة في عيون البصائر
  
  

حركة   بناء الفعل

  الفاء

حركة 

  نالعي

الصفحة في   المثال  الصيغة   بناء الصيغة المبالغة

  عيون البصائر

الصفحة 

في 

  المذكرة 

  96  419  جبّار  -تَجبر  مفرد قياسي فَعّال بفتح الفاء ومد العين المشددة باأللف    فتحة  فتحة  تَفَعل  -1

مد العين بالمشددة فَعالين بفتح الفاء و  فتحة  فتحة  تَفَعل  -2

  الياء والنون للداللة على الجمع و باأللف

  96  387  جبارين  –تَجبر   جمع قياسي 

  97  225  حذر  –حذَر   مفرد قياسي   لعينفَعل بفتح الفاء وكسر ا  فتحة  فتحة  فَعل  -3

وبالتاء للداللة  بفتح الفاء وكسر العين ةلفَع  فتحة  فتحة  فَعل -4

  على المؤنث

  مفرد مؤنث قياسي 

  

  97  29  حذرة  –حذَر 

  97  620  عليم  –علم   مفرد قياسي    فَعيل بفتح الفاء ومد العين بالياء    كسرة  فتحة  فَعل -5

  98  526  عباد  –عبد   جمع سماعي   فُعال بضم الفاء ومد العين باأللف    فتحة  فتحة  فَعل -6

  فَعول بفتح الفاء ومد العين بالواو   فتحة  فتحة  فَعل -7

  

  98  232  لَدود  –لَدد   فرد سماعي م
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حركة   بناء الفعل

  الفاء

حركة 

  العين

الصفحة في   المثال  الصيغة   بناء صيغة المبالغة

  عيون البصائر

الصفحة 

في 

  المذكرة 

  98  351  كَذَاب  –كَذب   مفرد سماعي   فَعال بفتح الفاء ومد العين باأللف   كسرة  فتحة  فعل -8

مفْعيل بكسر الميم وسكون الفاء ومد   تحةف  سكون   تَمفَعل  -9

  العين بالياء  

 –تَمسَكَن   مفرد سماعي 

  مسكين 

59  98  

بكسر الميم وسكون الفاء ومد  ةمفْعيل  فتحة  فتحة  فَعل -10

  العين بالياء  وبالتاء 

 - تَمسَكَن   مفرد سماعي 

  مسكينة

620  99  

وسكون العين ومد الالم  فَعالن بفتح الفاء  فتحة  فتحة  فَعل -11

  باأللف وبالنون

  99  616  نرحم - رحم   مفرد سماعي 

  
وزن جمع للمفرد المذكر و) 03(فيها ثالثة منها قياسية ) 05(وزنا خمسة ) 11(ل الجدول يتوضح أن البشير اإلبراهيمي قد استخدم احدى عشر من خال

  .نها بصيغة المفرد وواحد بصيغة الجمعم) 05(خمسة وآخر للداللة على المؤنث، وستة للسماعي 
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     قائمة المصادر والمراجع

ومعھ روائع البیان في تفسیر مفردات  ،القرآن الكریم بروایة ورش لقراءة اإلمام نافع      -   

لالمام جالل  ،وبذیلھ تناسق الدرر في تناسب السور ،مروان نور الدین سوار ،القرآن الكریم 

 .2006 ،1ط ،دمشق ،دار الفجر اإلسالمي ،الدین السیوطي

            

 ،بغداد ،خدیجة الحدیثي منشورات مكتبة النھضة ،أبنیة الصرف في كتاب سبویھ .1

1965. 

: 1ط  ،الكویت  ،وسیمة عبد المحسن منصور  ،أبنیة المصدر في الشعر الجاھلي   .2

1994. 

 .1963 ،4ط ،تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ،البن قتیبة ،أدب الكاتب .3

مصطفى أحمد / تح د ،بي حیان األندلسيأ ،ارتشاف الضرب من لسان العرب .4

 .1989 ،1ط  ،مصر ،مطبعة المدني ،النماس

مؤسسة الرسالة بیروت  ،تح عبد الحسین الفتلى ،البن السراج ،األصول في النحو .5

 .  1999 ،4ط ،لبنان

كمال الدین أبي البركات  ،اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین والبصریین .6

 .1993صیدال بیروت  ،صریةالمكتبة الع ،األنباري

 . دار النھضة بیروت ،عبده الرجحي ،التطبیق الصرفي .7

 . مصر ،المطبعة البھیة ،فخر الدین الرازي ،التفسیر الكبیر .8

 ،3ط ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ،تح محمد علي النجار ،الخصائص البن جني .9

1986. 

منشورات اتحاد  ،ريصفیة مطھ/ د ،الداللة اإلیحائیة في الصیغة اإلفرادیة .10

 .2003 ،دمشق ،الكتاب العرب

 ،العالمة حسن بن زین الشنقیطي  ،الطرة شرح المیة األفعال البن مالك   .11

اإلمارات  ،اقرأ للطباعة والنشر والتوزیع  ،تحریر وتنسیق عبد الرؤوف علي 

  .2000: 2ط  ،العربیة المتحدة 
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إعداد وتقدیم  ،وز أبادي مجد الدین محمد بن یعقوب الفیر ،القاموس المحیط  .12

: 2ط  ،بیروت لبنان  ،دار إحیاء التراث العربي  ،محمد عبد الرحمن المرعشلي 

2003. 

لسالم ھارون الھیئة العامة تح عبد ا ،أبو بشر عمرو بن فنبر  ،سبویھ  ،الكتاب  .13

 .القاھرة ،1: ط  ،للنشر

د یحیا جاد اهللا تح إسحاق محم ،محمد بن عبد اهللا بن محمود ،الكفایة في النحو .14

 .2005 ،1ط ،بیروت لبنان ،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع ،الجعبري

عالم  ،تح حامد المؤمن ،أبو الفتح عثمان بن جني ،اللمع في اللغة العربیة .15

 .1985 ،2ط ،مكتبة النھضة العربیة ،الكتب

محمد خالد : جمعھ وصححھ ،نسخة مصصحة منقحة ،المجموع الكامل للمتون .16

 .2005 ،1ط ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،العطار

 ،بیروت ،المكتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشر ،ابن سیده ،المخصص .17

 .ھـ1321

األستاذ  ،)مذكرة تخرج ،ماجستیر ،دكتوراه(المساعد على بحث التخرج .18

 .1998 ،2ط ،الدكتور مختار بوعناني

بمساھمة محمد خلیل باشا وھاني أبو  -خلیل الجر/ د ،المعجم العربي الحدیث  .19

 .1973 ،فرنسا ،باریس ،مكتبة الروس -محمد الشایب–أعاد النظر فیھ  -مصلح

إمیل / مراجعة د ،راجي األسمر / إعداد أ  ،المعجم المفصل في علم الصرف   .20

 .1997 ،بیروت لبنان  ،دار الكتب العلمیة  ،بدیع یعقوب 

وبذیلھ  ،قاسم محمود بن عمر الزمخشري ألبي ال ،المفصل في علم العربیة  .21

الدین أبي فراس النفساني  السید محمد بدر ،كتاب المفصل في شرح أبیات المفصل 

ط  ،بیروت  لبنان  ،النشر دار الجیل للطباعة و ،تح سعید محمود عقیل  ،الحلبي

2003. 

مؤسسة دار التحریر  ،تح عبد الخالق عضیمة ،البي العباس المبرد ،المقتضب .22

 .القاھرة مصر
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لكتاب التصریف لالمام أبي  ،شرح الغمام أبي الفتح عثمان بن جني ،المنصف .23

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  ،تح لجنة من األساتذة ،عثمان المازني

 .1954 ،1ط ،وأوالده بمصر

: 1ط  ،دانشن  للطباعة والنشر والتوزیع  ،عباس حسن  ،النحو الوافي  .24

2004. 

دار الجیل  ،تح حنا الفاخوري ،مسالك إلى ألفیة بن مالك البن ھشامأوضح ال .25

 .1989 ، 1ط ،بیروت

جمال الدین القاسم  ،تحفة األحباب وطرفة األصحاب في شرح ملحة اإلعراب .26

 ،تصنیف أبي المحاسن محمد بن عمر بن بحرق الحضرمي ،بن علي الحریري 

دار بن حزم  بیروت لبنان  ،صنعاء  ،مكتبة اإلرشاد  ،تألیف بشیر عبد اهللا المساوي 

 .2001: 1ط  ،

دار الكاتب  ،تح محمد كامل بركات ،تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد البن مالك .27

 .1967 ،العربي للطباعة والنشر

  ،بیروت  ،مكتبة المعارف ،فخر الدین قباوة  ،تصریف األسماء واألفعال   .28

 .2002: 1ط  ،لبنان 

ضبطھ وأخرج آیاتھ  ،لشیخ مصطفى الغالییني ا ،جامع الدروس العربیة   .29

دار الكتب  ،منشورات محمد علي بیضون  ،عبد المنعم خلیل إبراھیم . وشواھده د

 .2002: 2ط  ،لبنان  ،بیروت  ،العلمیة 

حاشیة أبي العباس سید محمود ابن حمدون بن الحاج على شرح اإلمام أبي   .30

دار الفكر للطباعة  ،ث و الدراسات  مكتبة البحو ،زید سیدي عبد الرحمن المكودي 

  .2001: 1ط  ،لبنان  ،والنشر والتوزیع بیروت 

رح بحرق على شرح  المیة حاشیة الطالب بن حمدون بن الحاج على ش .31

  .دار الفكر للطباعة والنشر ،األفعال

 ،بیروت ،المكتبة العصریة ،محمد محي الدین عبد الحمید ،دروس  التصریف .32

2003 
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تح أحمد مختار  ،البي غبراھیم  إسحاق بن إبراھیم الفارابي ،دیوان األدب .33

 .1974 ،القاھرة ،عمر

 ،تح عرفان مطرجي  ،أحمد الحمالوي  ،شذا العرف في فن الصرف   .34

 .2003: 2ط  ،بیروت لبنان  ،مؤسسة الكتاب الثقافیة 

شرح ابن عقیل  على ألفیة بن مالك ومعھ كتاب منحة الجلیل بتحقیق وشرح   .35

 .1999مكتبة  دار التراث القاھرة  ،محي الدین عبد الحمید  ،یل ابن عق

قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ حسن محمد تحت إشراف  ،شرح األشموني .36

 .1998 ،1ط ،لبنان  ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،امیل بدیع یعقوب/ د

شرح العالمة الكفراوي ومعھ حاشیة العالمة الشیخ إسماعیل موسى الحامدي  .37

 ،المغرب ،الدار البیضاء ،دار المعرفة ،بإشراف مكتبة البحوث والدراسات ،كيالمال

2001. 

عبد الحمید والسید / د: حققھ وظبطھ ،شرح ألفیة بن مالك البن الناظم بن  مالك .38

 . لبنان ،دار الجیل بیروت ،محمد عبد الحمید

اهللا بن حمد بن عبد شرح الكافیة الشافیة لإلمام أبي عبد اهللا جمال الدین م  .39

 ،2ج  ،1ج  ،عادل أحمد عبد الموجود  ،تح علي محمد نعوض  ،محمد بن مالك

  .2000: 1ط  ،بیروت لبنان  ،دار الكتب العلمیة  ،منشورات محمد علي بیضون 

 ،2ط ،دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ،لالسترباذي ،شرح الكافیة في النحو .40

1979. 

ین أبي البقاء بن یعیش بن علي بن تألیف موفق الد ،للزمخشري شرح المفصل .41

منشورات  ،امیل بدیع یعقوب/ قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ د ،یعیش الموصلي

 .2001 ،1ط ،بیروت لبنان ،دار الكتب العلمیة ،محمد علي بیضون

ألبي  زید عبد الرحمن المكودي   الفاسي على األلفیة  في  ،شرح المكودي   .42

ل الدین  الطائي ومعھ حاشیة العالمة الشیخ أحمد علمي النحو والصرف لإلمام جما

المكتبة العصریة  ،راجعھ أحمد عوض أبو الشباب  ،بن عبد الفتاح الملوي األزھري 

  .2002: 1بیروت لبنان و ط  ،



140 
 

 .1973 ،1ط ،تح فخر الدین قباوة ،البن یعیش،شرح الملوكي في التصریف .43

: تح ،ن االسترباذيرضي الدین محمد بن الحس ،شرح شافیة بن الحاجب .44

دار الكتب  ،االساتذة محمد نور الحسن ومحمد الزفاف ومحمد محي الدین عبد الحمید

 .1975بیروت لبنان  ،العلمیة

ضبطھ  ،صنفھ جمال الدین بن ھشام األنصاري ،شرح قطر الندى وبل الصدى .45

 .2001 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،یوسف الشیخ محمد البقاعي

لمسعود عمر سعد الدین  ،ختصر التصریف العزي في فن الصرف شرح م  .46

: 8ط   ،القاھرة  ،المكتبة األزھریة للتراث  ،عبد العال سالم مكرم / تح د ،التفتازاني 

1997. 

 ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،محمد البشیر اإلبراھیمي ،عیون البصائر .47

 .الجزائر

دیوان  ،ر ابن أبي حفص الزموري عم ،فتح اللطیف على البسط والتعریف   .48

 .1993: 2ط   ،الجزائر  ،المطبوعات الجامعیة 

القاھرة    ،مكتبة الشباب ،عبد الرحمن شاھین / د ،في تصریف األسماء  .49

1977. 

 ،أبي القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي  ،ابن القطاع  ،كتاب األفعال  .50

 .2002 ،1: ط ،بیروت  لبنان   ،دار الكتب العلمیة ،منشورات محمد علي بیضون 

عالم الكتب  ،كاظم  بحر المرجان / تح د ،ألبي علي الفارسي  ،كتاب التكملة   .51

 .1999: 2ط   ،لبنان  ،بیروت  ،

دار صادر للطباعة والنشر  ،طبعة جدیدة ومحققة ،البن منظور ،لسان العرب  .52

 .2000 ،1ط ،لبنان ،بیروت

متون اللغة  ،بن بیر علي البركوي زین الدین محمد ،متن إظھار األسرار .53

 .2005 ،1ط ،دار بن حزم ،العربیة

 .2005 ،1ط ،دار بن حزم ،متون اللغة العربیة ،متن الكافیة  .54

 .2005 ،1ط ،دار بن حزم ،متون اللغة العربیة ،متن الالمیة .55
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 .2005 ،1ط ،دار بن حزم ،متون اللغة العربیة ،متن شافیة ابن الحاجب .56

 .2005 ،1ط ،دار بن حزم ،متون اللغة العربیة .57

دار  ،جمعھا وضبطھا محمد بوزرواوي ،متون النحو والصرف واإلعراب .58

 .2003 ،مدني

 .مصر  ،مطبعة علي صبیح وأوالده  ،مجموعة الصرف  .59

دار عمارة للنشر  ،فاضل صالح السامرائي// د،معاني األبنیة في العربیة  .60

 .2007 2ط ،والتوزیع عمان

دار  ،سمیر نجیب اللبدي محمد/د ،والصرفیةمعجم المصطلحات النحویة  .61

 .بیروت ،مؤسسة الرسالة  ،قصر الكتاب  ،الثقافة

/ شرح ودراسة د ،أحمد بن محمد المیداني ،نزھة الطرف في علم الصرف .62

 .1مصر ط ،المكتبة األزھیرة للتراث ،یسریة محمد إبراھیم

   :الرسائل الجامعیة

- ھـ 1332( محمد بن یوسف اطفیش أثر التوظیف الصرفي في تیسیر التفسیر أل - 1

، مجاھدي صباح، تحت إشراف الدكتور المختار بوعناني، ماجستیر، )م1914

2009. 

 دي وابن مالك، حنیفي بن ناصر، تحت إشرافاألبنیة الصرفیة عند المكو - 2

  .2001- 2000مختار بوعناني ، ماجستیر، كتورالدال

بكري .كتور دال ، تحت إشرافاالشتقاق اللغوي عند ابن درید وابن جني، سنیة ھني - 3

 .1993-1992 ماجستیر، عبد الكریم،

ر التولید اللغوي عند محمد البشیر اإلبراھیمي، سلیماني لحسن، تحت إشراف الدكتو - 4

 .1999المختار بوعناني، ماجستیر 

، بسناسي -فیة تحلیلیةدراسة وص-الصیغ الصرفیة في حكایة العشاق لمحمد بن براھیم    - 5

درار مكي، .كتوردال :مساعد تار بوعناني، مشرفمخشراف الدكتور السعاد، تحت إ

  .2002، 2001ماجستیر 
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،تحت  یطو عائشة ،تحقیق ودراسة ،محمد بن یوسف أطفیش ،الكافي في التصریف    -6 

  .رسالة ماجستیر ،جامعة وھران ،2002-2001 ،مختار بوعنانيإشراف الدكتور ال

 ،العسال لخضر ،-جمعا ودراسة–لعرب البن منظور المسائل الصرفیة في لسان ا    -7 

  .2001 ماجستیر،مختار بوعنانيإشراف الدكتور ال

بوزیاني عبد  ،تحقیق ودراسة ،محمد بن عباس التلمساني ،المفعل والمفعل ومعانیھما   - 8

 .2007، ماجستیر ،مختار بوعنانيال ، تحت  إشراف الدكتور2007 ،القادر

 ،العزري عیسى ،تحقیق ودراسة ،محمد بن یحیى البجائي ،شرح المیة األفعال   - 9

 2007 .ماجستیر ،مختار بوعناني/إشراف د

إشراف تحت  ،فاطمة عبد  الرحمن: تحقیق ودراسة ،للطیب المھاجي ،مبادئ الصرف    -10

  2005،  ماجستیر، مختار بوعنانيالدكتور 

  :الدوریات والمجالت

صدرھا معھد اللغة العربیة وآدابھا، ی ،اللغة واألدب، مجلة علمیة أكادیمیة - 1

 .عدد خاص للبیبلوغرافیا .1995 -1415، 06ع

، 11المصدران قیما وحوال بین الشذوذ والقیاس، خیرة غانم ، مجلة القلم، ع - 2

2009. 

، عدد خاص مصادر اللغة، قسم النحو،  المختار بوعناني،  10مجلة القلم، ع  - 3

2009. 

/ د ،لشیخ عدة بن تونس المستغانميمنھج فك العقال في تصرف األفعال ل - 4

  .2007، 6ع ،المختار بوعناني، مجلة القلم

 : الجرائد 

  جریدة  البصائر 

 .2005ماي  16/21  - 1426ربیع الثاني  07/14، االثنین 240العدد  -

o  مجاھد ناصر1943إلى بدایة 1940أفریل 10اإلبراھیمي في آفلو من ،. 

o ن شیبانجالل الحكمة وجمال البیان، عبد الرحم. 
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 .2005ماي  23/30 - 1426ربیع ثاني  14/21االثنین  ،241العدد  -

o ي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور مقومات الفكر اإلصالح

 .یوسف القرضاوي، قطر

o جالل الحكمة وجمال البیان، عبد الرحمن شیبان. 

o األئمة محمد البشیر اإلبراھیمي، كمال بو سنة. 

o مجاھد ناصر1943إلى بدایة 1940أفریل 10و من اإلبراھیمي في آفل ،. 

 .2005جوان 06/ ماي 30 - 1426ربیع ثاني  21/28، االثنین 242العدد  -

o ي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور مقومات الفكر اإلصالح

 .یوسف القرضاوي، قطر

o الشیخ البشیر إمام في مدرسة األئمة، الدكتور محمد عمارة، مصر. 

o م اإلبراھیمي معلم وعلم ومنارة وقدوة لألجیال، عبد العزیز بوتفلیقةاإلما 

o الثقافة التریخیة عند الشیخ اإلبراھیمي، أبو القاسم سعد اهللا. 

 .2005جوان  13/20 – 1426جمادى أولى  6/13، االثنین 244العدد  -

o ي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور مقومات الفكر اإلصالح

 .رضاوي، قطریوسف الق

o الثقافة التاریخیة عند البشیر اإلبراھیمي ، الدكتور أبو القاسم سعد اهللا. 

o الشیخ البشیر إمام في مدرسة األئمة، الكتور عمارة محمد ، مصر. 

o  ،الشباب في فكراإلمام محمد  البشیر اإلبراھیمي، الدكتور أسعد السمحراني

 . لبنان

 .2005جویلیة  04/جوان  27 – 1426جمادى أولى  20/27، االثنین 246العدد  -

o ي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور مقومات الفكر اإلصالح

 .یوسف القرضاوي، قطر

o  ،أمیر البیان، كرائم اللغة، وفصاحة اللسان، الدكتور عبد المالك مرتاض

 .الجزائر
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 لیةجوی 04/11 – 1426جمادى ثانیة  04/جمادى أولى 27، االثنین 247العدد  -

2005. 

o ي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور مقومات الفكر اإلصالح

 .یوسف القرضاوي، قطر

o  ،أمیر البیان، كرائم اللغة، وفصاحة اللسان، الدكتور عبد المالك مرتاض

 .الجزائر

o الشیخ البشیر إمام في مدرسة األئمة، الدكتور محمد عمارة، مصر. 

 .2005جویلیة  11/18 – 1426مادى ثانیة ج 04/11، االثنین 248العدد  -

o ي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور مقومات الفكر اإلصالح

 .یوسف القرضاوي، قطر

o الشیخ البشیر إمام في مدرسة األئمة، الدكتور محمد عمارة، مصر. 

o  ،أمیر البیان، كرائم اللغة، وفصاحة اللسان، الدكتور عبد المالك مرتاض

 .الجزائر

 .2005جویلیة  18/25 – 1426جمادى ثانیة  11/18، االثنین 249العدد  -

o ي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور مقومات الفكر اإلصالح

 .یوسف القرضاوي، قطر

o  ،أمیر البیان، كرائم اللغة، وفصاحة اللسان، الدكتور عبد المالك مرتاض

 .الجزائر

 .2005أوت  01/جویلیة  25 – 1426انیة جمادى ث 18/25، االثنین 250العدد  -

o ي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور مقومات الفكر اإلصالح

 .یوسف القرضاوي، قطر

 .2005 أوت 01/08 – 1426 رجب 03/جمادى ثانیة 25، االثنین 251العدد  -

o ي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور مقومات الفكر اإلصالح

 .رضاوي، قطریوسف الق
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o  ،أمیر البیان، كرائم اللغة، وفصاحة اللسان، الدكتور عبد المالك مرتاض

 .الجزائر

 .2005سبتمبر  05/12 – 1426شعبان  01/08، االثنین 252العدد  -

o ي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتور مقومات الفكر اإلصالح

 .یوسف القرضاوي، قطر

o د البشیر اإلبراھیمي، دراسة تحلیلیة للمنھج التربیة في منظور اإلمام محم

التربوي في خطبھ لجمعیة العلماء المسلمین، وعالج من خاللھ مسائل التعلیم، 

 .الدكتور عبد القادر فضیل

 .2005سبتمبر  12/19 – 1426شعبان  08/15، االثنین 253العدد  -

o ور ي عند محمد الشیر اإلبراھیمي ، األستاذ دكتمقومات الفكر اإلصالح

 .یوسف القرضاوي، قطر
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